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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal

Zondag 11 september START WINTERWERK (gezamenlijke diensten)
10.00 uur Ds. Y.R.M. Breemes, m.m.v. Stricta Via in de Hervormde Kerk
19.00 uur Ds. Y.R.M. Breemes, Zangdienst in de Gereformeerde Kerk

2e Collecte: Start Winterwerk Uitgang: KERK TV
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 84: 1, 3 en 6, Votum en Groet, Inl. Schriftwoord: Jesaja 55: 1-2 (NBV'21) 
EvLb 213:1, 3 en 4, Stricta Via: “Smalle weg” & “Cry out to Jesus”, Gebed, Schriftlezingen: Genesis 18: 1-15 en
Lucas 24:28-35 (NBV'21), Gez. 388 ( LB 2013), Overdenking: "Aan tafel!", Gez. 344: 3 en 5, Stricta Via:
“Vandaag” en “King of glory”, Geloofsbelijdenis, Opw. 770, Gebeden, Tijdens de collecte: Stricta Via:
“Maak plaats” & “In Uw aanwezigheid”, KND "Sta eens even op", EvLb: 218: 1, 2 en 3, Zegen, Gez. 456: 3 

Zondag 18 september 10.00 uur Ds. G. Heiner, Elim
 19.00 uur Ds. J. Wassenaar, Hellendoorn, Gez. Dienst. Hervormde Kerk

BLOEMENGROET:

START WINTERWERK 
Vandaag (11 september) is de start van het winterwerk. We beginnen om 10.00 uur met een gezamenlijke
dienst in de Hervormde kerk o.l.v. Ds. Breemes en muzikale medewerking van de band Stricta Via. 
De kinderen van KND starten om 10.00 u met een eigen dienst in "Het Hart van Hollandscheveld" 
Ze komen aan het van de dienst in de kerk en zingen dan nog een lied voor ons.
Na afloop van de dienst is er koffie/ thee of fris. Vervolgens kan men deelnemen aan een fietstocht of het
volleybaltoernooi. Aan het eind ligt er een broodje hamburger voor u klaar.
De dag wordt afgesloten met een zangdienst om 19.00 u in de Gereformeerde kerk o.l.v. Ds. Breemes. 

GEZOCHT:  Wij zijn op zoek naar enthousiaste commissieleden voor de sluiting en start van het Winterwerk.
Heb jij goede ideeën of wil je graag meedenken om een mooie kerkdienst  met leuke activiteiten te
organiseren ? Geef je dan op. Je kunt je opgeven bij Jeanet Vos, jeanetvos1(at)live.nl

25 / 35 ers kring  Op dinsdag 20 september gaat de 25/35ers kring weer van start. Deze bijbelkring is
speciaal voor jong volwassenen tussen ca 25 en 35 jaar. We willen samen zoeken, ontdekken hoe de
boodschap van Jezus en de bijbel ons in deze tijd kan helpen, inspireren en richting geven. 
Graag nodigen wij je uit voor deze kringavonden.
Plaats:  Aaldert en Riëtte Perdok, Zuideropgaande 33 F Tijd: 19.30 inloop met koffie/ thee tot 21.30 uur

Voor ideeën, vragen en opmerkingen kunnen jullie bij ons terecht: 
Aaldert Perdok: (06) 48 54 28 04, Riëtte Perdok: (06) 26 55 08 86, Email aaldertenriette(at)gmail.com
en Johan Duinkerken: (06) 37 41 87 08 Van harte welkom op de kringavonden!

Alle data op een rijtje: 20-09, 04-10, 1-11 en 6-12-2022 en 03-01, 07-02, 07-03, 02-05 en 06-06-2023
Aaldert en Riëtte Perdok en Johan Duinkerken

Voor uw agenda:
21 september 17:30 uur: Eten voor alleenstaanden opgave bij Margaret van Rijs tel. (06) 12 18 60 62
3 oktober: Connected Church bijeenkomst  verzorgd door TEAR met o.a. de Bisschop uit Oeganda.

AGENDA: Woensdag: 20.00 uur Bijbelkring
BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32

Berichten voor de kerkbode van 29-09 t/m 06-10-2022 uiterlijk 20 september naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

http://www.pkn-hgh.nl/kerk
https://www.youtube.com/channel/UCZ2Sp5NAOGmXHVITg2XDKXg
http://www.pkn-hgh.nl/kerk/pages/agenda.php
http://www.pkn-hgh.nl


PASTORAAT Als u om wat voor reden dan ook pastorale bijstand nodig hebt, neem dan contact met 
Hennie de Jonge (0528) 34 28 25 of (06) 37 27 14 31. Maar laat het ook even weten wanneer u een ziekenhuis opname
wacht, er ziekte is of welke nood er ook mag zijn. Natuurlijk kunt u ook met uw eigen wijkouderling of
bezoekmedewerker contact opnemen. Gemeente zijn is ook meeleven met elkaar. Uw kerkenraad

Bidstond ook voor U/ jou?
Elke laatste donderdag van de maand om 19.00 uur is er bidstond achter de kerk. Jezus zegt: “Want waar twee of drie
mensen in mijn naam samen zijn, ben Ik in hun midden.” Toch hopen wij dat meer mensen (jong en oud) naar de
bidstond komen. We beginnen om 19.00 en het duurt niet langer dan een uur. 
Wat gebeurt er: We zingen een lied, er wordt een stukje uit de bijbel gelezen. Daarna bidden en danken we tot onze
Vader en eindigen vaak met het "Onze Vader". Als afsluiting zingen we nog een lied. Tijdens het gebed wordt door een
aantal mensen hardop gebeden. Maar ook stil meebidden is OK.  En een opgeschreven en opgelezen gebed is prachtig. 
Wanneer je met meerdere mensen samen bidt is het soms een tijd stil. Het gaat niet om mooie woorden, volzinnen of
lange gebeden. In Romeinen 8 : 26 - 27 staat: “De Geest helpt ons in onze zwakheid, wij weten immer niet wat we in
ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt,
weet wat de Geest wil zeggen. “ Heeft u specifieke gebedspunten dan kunt u deze doorgeven aan: 
Reijer Krikken (06) 25 72 89 78 of  Riëtte Perdok (06) 26 55 08 86. U/ jij bent van harte uitgenodigd !


