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KERKDIENSTEN:
Ook via Kerk TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later op ons YOU TUBE kanaal
Zondag 14 november

10.00 uur
Ds. J.M. Peschar, Doopdienst
19.00 uur
Ds. W.J. Bakker, Gez. Dienst GK
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 105: 1 en 5 (OB), Votum en Groet, Opw. 733, Doopformulier
Opw. 599, Heilige Doop, Gez. 334: 4 en 5, Gebed, KND zingt, Gebed, Schriftlezingen: Jesaja 49: 14- 16 (NBV21)
en Johannes 20: 24-29 (NBV21), Gez. 409: 3 en 5, Overdenking: "Getekend voor het leven …", Opw. 518
Gebeden, Opw. 770, Zegen, Gez. 456: 3
Collecten: Kerk en Eredienst & Beamer
Diaconiecollecte: Diaconie
Oppasdienst: Ezra de Jonge & Jinthe de Jonge
Zondag 21 november
(Eeuwigheidszondag)

10.00 uur
19.00 uur

Ds. J.M. Peschar
Ds. Peschar / Ds. Breemes, Zangdienst Hervormde kerk

DOOPDIENST
Vandaag (14-11 om 10.00 uur) zal de Heilige Doop worden bediend aan Stan Klaas Lichtendonk .
EEUWIGHEIDSZONDAG 2021
Op zondag 21 november gedenken wij in onze kerk hen die in de loop van 't kerkelijk jaar overleden zijn.
AANPASSINGEN VANWEGE COVID-19 (12-11-2021)
Omdat het aantal besmettingen vanwege corona de laatste tijd weer aan het toenemen is, zijn door onze
overheid in de afgelopen week een aantal maatregelen verscherpt.
Als Hervormde Gemeente alhier zijn we dankbaar dat de diensten vooralsnog gewoon kunnen doorgaan.
Wel zullen er ook bij ons enige maatregelen worden getroffen, om de risico's op besmetting zo klein mogelijk
te houden. Zo zal de "1,5 meter - regel" vanaf heden weer voor heel de kerk gelden. We verzoeken u
vriendelijk om bij binnenkomst, tijdens de dienst en bij het verlaten van de kerk daar zoveel mogelijk rekening
mee te houden. En zo zullen ook de banken in het middenvak, net zoals dat op de flanken nog het geval was,
niet meer allemaal toegankelijk zijn, maar om en om. En verder willen we u en jou vriendelijk verzoeken om
bij verplaatsingen binnen de kerk zoveel mogelijk gebruik te maken van een mondkapje. Voor het overige zijn
er op dit moment geen verdere aanpassingen nodig.
We hopen u en jou hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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.
De Fakkel zoekt versterking! Heb je hart voor God en mensen, lijkt het je leuk
om in de winkel te werken of ben je liever achter de schermen actief.
En heb je affiniteit met de producten die we verkopen?
Kom dan eens praten over de mogelijkheden!
Zie ook: https://www.defakkelhoogeveen.nl/vrijwilligers
AGENDA:

Dinsdag: Video Bijbel studie Daniël 3
Woensdag:
Vrijdag:
15.00 Kerkdienst WZC Beatrix

Jonge kerk

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief@pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 25-11 t/m 09 -12 - 2021 uiterlijk 16 november naar kerkbode@pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

