Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Hollandscheveld Zondag 12 december 2021, 22 e jaargang No 50

KERKDIENSTEN:
Ook via Kerk TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later op ons YOU TUBE kanaal
Zondag 12 december
(3e Advent)

10.00 uur
19.00 uur

Ds. G. Brandorff, Heemse
Ds. Y.R.M. Breemes, in de Gereformeerde kerk
Bijbel open avond via KERK TV en https://www.geref-kerkhng.nl/
LITURGIE VM:
Welkom, Gedicht, Gez. 124: 1, 2 en 3, Votum en Groet, Gez. 117: 1 en 2,
Genadeverkondiging, Gez. 254: 1 en 4, Tien Geboden, Ps. 100: 1, 2 en 3, Gebed, Schriftlezingen:
Sefanja: 3: 14 - 20, Lucas 3: 7 - 8 (NBV), Gez. 46: 1,2 en 7, Verkondiging: “Donderpreken en zondebesef”,
Gez: 128: 1, 2 en 3, Gebeden, Gez. 118: 1 en 2, Zegen, Gez. 456.
Collecten: Kerk en Eredienst & Energiekosten
Diaconiecollecte: Kerst KinderNevenDienst
Oppasdienst:
Zondag 19 december (4e Advent)

10.00 uur

Ds. J.M. Peschar

KERSTMIDDAG VOOR OUDEREN
Op dinsdag 21 december zal deze middag worden gehouden in de Hervormde Kerk om 14.30 uur.
Helaas kan deze middag niet fysiek worden bijgewoond. U kunt thuis deze dienst volgen KERKTV en via de link
op de WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk. Natuurlijk zijn de vertrouwde ingrediënten op deze middag aanwezig!
BIJBEL OPEN AVOND (12-12-2021)
Vanwege familieomstandigheden kon de Bijbel Open-avond, welke gepland stond voor dinsdag 9 november,
en welke zou worden geleid door ds. Y. R. M. Breemes, op het allerlaatste moment niet doorgaan.
Deze zal nu op de avond van D.V. zondag 12 december, om 19.00 uur, worden uitgezonden.
Deze is te volgen via KERKTV en https://www.geref-kerkhng.nl/
Thema is "Gods eigendom" en daarbij worden enige thema's uit Leviticus 25 besproken (Jubeljaar, slavernij,
van wie is het land?) die ook raken aan onze tijd.
BIJBEL OPEN AVOND (14-12-2021)
Op D.V. dinsdag 14 december staat de derde Bijbel Open-avond van dit winterseizoen op de agenda. Deze
avond zal vanuit de Herv. Kerk (Hendrik Raakweg 19) worden gehouden. In tegenstelling tot wat nog in de
vorige kerkbode werd gemeld, is het helaas NIET mogelijk om deze avond fysiek bij te wonen, maar zal deze
avond via de livestream van onze kerk www.pkn-hgh.nl te volgen zijn. Deze avond begint om 20.00 uur.
Voor deze avond is gekozen voor een Kerst-gerelateerd thema: "Gods liefde gaat door de maag". Hoe in ons
deel van de wereld door steeds meer gezinnen en families de dagen van Kerst worden gevierd en beleefd, is
bekend. Maar is 't dan op zijn minst niet verrassend te noemen welke gedachten vanuit de hemel ons worden
aangereikt over de diepste zin van 't wonder van Kerst? Over deze dingen hoopt ds. J.M. Peschar met u en jou
na te denken. En ter voorbereiding kunt u thuis alvast Johannes 1: 14- 18 en Johannes 6: 22- 59 lezen.

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief@pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 23-12 t/m 13-01- 2022, uiterlijk 14 december naar kerkbode@pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

Aanpassingen in verband met Covid-19 Update 3-12-2021:
Tijdens het laatst gehouden moderamen is het volgende besloten ten aanzien van covid-19:
* De morgendiensten kunnen fysiek worden bezocht;
* Bij binnenkomst een mondkapje gebruiken, ook bij verplaatsingen in de kerk;
* Zodra men plaats genomen heeft, kan het mondkapje worden afgedaan;
* Wel graag 1,5 meter afstand tot elkaar houden in de kerk; (geldt niet voor echtparen/ gezinnen);
* Er mag met inachtneming van deze maatregelen nog WEL gezongen worden tijdens de dienst;
* De avonddiensten komen tot nader order te vervallen, met ingang van heden;
* Ook het doordeweekse kringwerk komt tot nader order te vervallen;
* Via Kerkbode, nieuwsbrief en website houden we u zo tijdig mogelijk op de hoogte, indien er zich
ontwikkelingen voordoen;
Het moderamen
COLLECTEN

Nu de diensten vrij toegankelijk zijn, zullen we nog wel blijven collecteren bij de uitgangen.
(Denkt u wel om de juiste collecte zak voor uw bestemming)
Natuurlijk blijft het ook mogelijk om uw bijdrage via de bank over te maken als u de dienst niet bezoekt.
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.
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.

