Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Hollandscheveld

9 januari 2022, 23 e jaargang No 02

KERKDIENSTEN: Alleen via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en ons YOU TUBE kanaal
Zondag 9 januari
10.00 uur
Ds. J.M. Peschar
Collecten: Kerk en Eredienst & Energiekosten
Diaconie: Jeugd en Jongerenwerk
LITURGIE:
Welkom, Ps. 25: 2 en 7, Votum en Groet, Inl. Schriftwoord, Gez. 289: 1, 2 en 5,
1 Thess. 5: 12-24, JdH 150, Gebed, Schriftlezing: Mattheüs 2: 13-23 (NBV21)
Ps. 32: 4, Prediking: "Mijn hulp is van U, Heer…", Opw. 640, Geloofsbelijdenis
Gez. 442: 1 en 4, Gebeden, Opw. 710, Zegen, Ps. 121: 4
Zondag 16 januari

10.00 uur

Ds. J.M. Peschar

VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2022
Deze maand kunt u de vrijwilligers weer verwachten die de brieven van de vrijwillige bijdrage rondbrengen.
Bij deze dus ook de mededeling aan de vrijwilligers dat de brieven binnenkort weer aan worden geleverd voor
verdere verspreiding in 'uw' wijk.
Met vriendelijke groet, de Kerkrentmeesters
AANPASSINGEN IN VERBAND MET COVID-19 UPDATE 18-12-2021:
Naar aanleiding van de op 18 december gehouden persconferentie:
* Heeft de kerkenraad besloten om per direct geen gemeenteleden tot de diensten in de kerk toe te laten.
* De dienst zal worden aangeboden via onze website, KERKTV en via ons YouTube kanaal (eventueel later)
* Ook het doordeweekse kringwerk komt tot nader order te vervallen.
De Kerkenraad betreurt het zeer om deze maatregelen te moeten nemen, maar ook in deze onzekere tijd
moeten wij onze verantwoording nemen. Deze maatregelen gelden tot nadere bericht.
Wij houden u op de hoogte via de mail, de website en de nieuwsbrief.
HET MODERAMEN
KERKDIENSTEN ONLINE
Nu de kerkdiensten helaas niet te bezoeken zijn zenden we deze online uit.
Het verdiend de voorkeur om de dienst te volgen via de link op onze website www.pkn-hgh.nl/kerk.,
zoals u dat de afgelopen periode gewend was.
We zenden de dienst tijdelijk ook uit via een livestream op ons YOUTUBE kanaal (indien mogelijk)
In verband met auteursrechten (bij filmpjes) kan het zijn dat verbinding door YOUTUBE wordt verbroken.
De opname is later op YOU TUBE te bekijken, maar mogelijk veel later dan u tot nu toe gewend was.
( Door de automatische verwerking via YOUTUBE en een directe opname niet beschikbaar is.)
COLLECTEN
Nu de diensten helaas niet toegankelijk zijn, blijven we de geplande collecten vermelden.
Wij hopen dat u uw collecte bijdrage via de bank overmaakt nu de diensten niet bezocht kunnen worden.
Maandelijks zullen uw gaven naar evenredigheid over de verschillende bestemmingen worden verdeeld.
U kunt natuurlijk bij uw gift ook een door u gekozen bestemming vermelden.
De diaconie ontving in december via de bank:
Collecten algemeen € 271,– , 10.27 Mozambique € 65 en Sri Lanka Hulp € 50
Ons bankrekeningnummer is: NL61 RABO 0316 6004 58 t.n.v. Kerkrentmeesters Herv. Kerk Hollandscheveld
Of voor uw diaconale gaven: NL18 RABO 0316 6022 99 t.n.v. Ned. Herv. Kerk Hollandscheveld.
Alvast bedankt uw Kerkenraad
Agenda (onder voorbehoud)

Do. 13 jan 19.15-19.45 u Collectebonverkoop

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief@pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 27-01 t/m 10-02-2022 uiterlijk 18 januari 2022 naar kerkbode@pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

