
05-08-2022 19:24 Nieuwsbrief 7 augustus.html

file:///E:/Users/Gebruiker/OneDrive/Documenten/Kerkelijke bestanden/Berichtgeving/gemeenteberichten/Nieuwsbrief 7 augustus.html 1/2

Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Bekijk de webversie

Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Hollandscheveld Zondag 7 augustus 2022 nr 32

Kerkdiensten
Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal 
 
Zondag 7 augustus     10.00 uur      Ds. J. Woltinge, Zwolle,  
                                                            Na de dienst is er koffie. 
                                      19.00 uur       Proponent H.A. Kramer, Urk Gez. Dienst Hervormde kerk 
2e Collecte: Open Doors                             Uitgang: KERKTV 
Oppasdienst: GEEN  
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 84: 1, 2, Votum & Groet, Ps.84: 3, Gebed, Gez. 444: 3,
Genadeverkondiging, Gez. 444: 1, Leefregel, Gez. 444:2, Inl. woorden , Gez. 283: 1 ( Lb 2013),
1e Schriftlezing Genesis 29:1-14, Gez. 283:2-5 (Lb 2013), 2e Schriftlezing Johannes 4: 4-19,
28-30 en 39-42 [HSV), Gez. 75: 4, 5 en 6, Lofprijzing, Ps. 84: 6 , Verkondiging, Gez. 247,
Gebeden, Gez. 481, Zegen, 3 x Amen 
LITURGIE NM: Welkom, Gez. 465: 1, 3 en 4, Votum & Groet, Ps. 65: 1 en 2, Geloofsbelijdenis,
Ps. 66: 3 en 7, Gebed, Schriftlezing: Lukas 11:1-13 (HSV), Ps. 81: 1, 9 en 11, Preek,  
Ps. 116: 1, 3, 6 en 8, Gebeden, EvLb 466, Gez. E: (NH’38), Zegen. 
 
Zondag 14 agustus      10.00 uur      JW. Wind, Damwoude 
                                       19.00 uur      Ds. Y.R.M. Breemes, Gez. Dienst Gereformeerde kerk 
___________________________________________________________________________ 
BLOEMENGROET:   
 
ZIEKEN:   /> 
KOFFIEDRINKEN          
Vanmorgen is er na afloop van de dienst Koffiedrinken (en thee of fris) in de zaal achter de kerk 
Dit koffiedrinken vindt plaats op de 1e zondag van de maand. We willen hiermee een oud
ontmoetingsmoment tussen de gemeenteleden herstellen. 
Vanmorgen liggen in de zaal achter de kerk diverse dichtbundels, dagboeken, bijbel
verklaringen en andere boeken om gratis mee te nemen voor u klaar. 
We hopen velen van u te kunnen ontmoeten.   
 
PASTORAAT.                                                     
Als u om wat voor reden dan ook pastorale bijstand nodig hebt, schroom dan niet om te bellen
naar Hennie de Jonge (0528) 34 28 25 of 06 37 27 14 31 dit nummer is altijd bereikbaar. 
Maar laat het ook even weten wanneer u een ziekenhuis opname wacht, er ziekte is of welke
nood er ook mag zijn. Pastoraal medewerker Hans Lowijs staat graag voor u klaar. 
Natuurlijk kunt u ook met uw eigen wijkouderling of bezoekmedewerker contact opnemen. 
Gemeente zijn is ook meeleven met elkaar.                                           Uw kerkenraad 
 
SOLIDARITEITSKAS EN KERKBODE 
Begin augustus wordt de bijdrage voor de Solidariteitskas en het abonnement op kerkbode
geïncasseerd bij hen die een doorlopende machtiging hebben afgegeven. De andere
gemeenteleden krijgen het verzoek om te betalen in de brievenbus. De kosten zijn belijdend lid
€ 12,50, dooplid € 7,50 en een jaarabonnement op de kerkbode € 25. De Kerkrentmeesters 
 
KINDERNEVENDIENST / OPPASDIENST 
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YouTube Website

Ook in de vakantieperiode is er voor de jongste kinderen Oppasdienst (m.u.v 7 augustus) en
voor de kinderen van de basisschool een aangepaste KinderNevenDienst 
 
BUSJES KERKTV / COLLECTEBONNEN 
In de maand augustus is er geen collectebonverkoop en worden de busjes voor de KerkTV niet
geleegd. 
 
NIEUWSBRIEF in de mail 
Afgelopen weken waren er problemen met de nieuwsbrief in de mail. 
We zijn nog bezig met de definitieve opmaak. 
De 1e mail van vorige week was vooral op de Smartphone erg ingewikkeld. 
Maar we hopen met deze mail en de opmaak van de 2e mail van vorige week, alvast  een goed
begin gemaakt te hebben.   
Mocht u de mail niet ontvangen hebben controleer dan de Spam / ongewenste mail 
van uw mailprogramma. (Bij Gmail komt hij in de reclame map u kunt dit aanpassen) 
En zet nieuwsbrief@pkn-hgh.nl bij de veilige afzenders.  
 
START WINTERWERK  
Op zondag 11 september is er weer de start van het winterwerk. Zet deze alvast in uw agenda
Wij willen de volgende activiteiten gaan organiseren: 
1) VOLLEYBALLEN 
Je kunt je als team opgeven maar ook individueel. (Stel alvast je team samen) 
2) FIETSTOCHT 
Om alles goed te kunnen organiseren is het belangrijk dat wij een opgave hiervoor ontvangen in
de loop van augustus vindt u een opgave formulier op de nieuwsbrief. 
Wij hopen op een grote deelname.                                          De commissie start winterwerk  
 
COLLECTEN  
Nu de diensten alweer voor langere tijd in de kerk kunnen worden bijgewoond kunt natuurlijk
nog steeds geld voor de collecten overmaken via de bank als u de dienst ( nog ) niet bezoekt. 
U kunt natuurlijk bij uw gift ook een door u gekozen bestemming vermelden. 
Onze bankrekeningnummers zijn: 
NL61 RABO 0316 6004 58 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Kerk Hollandscheveld 
voor uw diaconale gaven: NL18 RABO 0316 6022 99 t.n.v. Ned. Herv. Kerk Hollandscheveld.   
                                                                                                    Alvast bedankt uw Kerkenraad 
 

BERICHTEN: 
Bij voorkeur per Email naar: De Nieuwbrief of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32 
                             Berichten voor de kerkbode van 25-08 t/m 15-09-2022 
                             uiterlijk 16 augustus naar De Kerkbode 
                             Voor meer informatie zie onze website
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