
Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Hollandscheveld   17 juli 2022, 23e jaargang No 29

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

Zondag 17 juli 10.00 uur Dr. G. Bos, Urk
19.00 uur Ds. J.A. Wegerif, Nijverdal, Gez. Dienst Geref. kerk

2e Collecte: Collecten: 2e Schuldhulpmaatje Uitgang: Onderhoud kerk 
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, JdH 57: 1 en 3, Votum en groet, Pastorale afkondiging,
Gez 174: 1 en 4 (NH 1938) Ps. 119: 1, Wet des Heren, Ps. 119: 2, Gebed
Schriftlezing: Handelingen 7: 44-50 (NBG 1951), Gez.: 289: 1 en 2, Verkondiging: Tekst Handelingen 7: 49b
"Wat voor huis zult gij Mij bouwen, zegt de Here, of wat is de plaats mijner rust?"
Gez.: 452: 3, Gebeden, Collecten, Ps. 89: 1 en 7, Zegen

Zondag 24 juli 10.00 uur Ds. H. Hoogeveen, Lutten
19.00 uur Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut, Gez. Dienst Hervormde kerk.

PASTORAAT
Hans Lowijs is bereid gevonden om enkele dagdelen per week pastoraal werk te doen in onze gemeente. 
Voor wie pastorale bijstand wenst, het doorgeven van ziekenhuis opname, of ziekte kunt u contact opnemen
met ouderling Hennie de Jonge Wachtmeester tel. nr. (0528) 34 28 25 of (06) 37 27 14 31. 
Natuurlijk kunt u ook met uw eigen wijkouderling of bezoekmedewerker contact opnemen   De Kerkenraad

KINDERNEVENDIENST
Ook in de vakantieperiode is er voor de jongste kinderen Oppasdienst en voor de kinderen van de basisschool
de KinderNevenDienst.

VERKIEZING AMBTSDRAGERS
Beste gemeenteleden, naar aanleiding van de verkiezingen van zondag 15 mei delen wij u mede dat de
kerkenraadsleden vanaf heden de verkozenen gaan bezoeken. Wij houden u op de hoogte van de stand van
zaken door zondags af te kondigen welke mensen in de voorgaande week hun roeping tot een ambt hebben
aanvaard of daarvoor hebben bedankt.  

LEIDING JEUGDWERK
We zijn voor het komend seizoen nog leiding nodig voor het jeugdwerk. De groep bestaat uit jongeren van de
Hervormde en Gereformeerde kerk. De leiding bestaat uit minimaal 2 personen (van beide kerken 1). 
Vind je het leuk om leiding te geven of heb je hierover vragen. 
Neem dan contact op met: Kasper Kikkert (06) 39 48 86 50 of Johan Duinkerken (06) 37 41 87 08

COLLECTEN
Nu de diensten alweer voor langere tijd in de kerk kunnen worden bijgewoond kunt u natuurlijk nog steeds
geld voor de collecten overmaken via de bank als u de dienst ( nog ) niet bezoekt. 
Maandelijks zullen uw gaven dan 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.

Alvast bedankt uw Kerkenraad

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 28-07 t/m 25-08-2022 uiterlijk 19 juli 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


SchuldHulpMaatje is een landelijk netwerk van lokale vrijwilligersorganisaties.
De vrijwilligers van de lokale organisaties helpen mensen die in financiële problemen
zijn geraakt. Helaas groeit het aantal mensen met deze problemen sterk. Ons
vrijwilligersnetwerk is een initiatief van de kerken en kerkelijke organisaties in
Nederland en het platform voor Christelijke Schuldhulppreventie (PCS). 
Het is ons gezamenlijke antwoord op de toenemende schuldenproblematiek. 
Wij helpen iedereen die aanklopt voor hulp, ongeacht geloof, ras of levensovertuiging. 
Wij werken ook samen met de thuisadministratie van Humanitas.
Een SchuldHulpMaatje is een professioneel getrainde vrijwilliger en moet voor de

training een Verklaring Omtrent het Gedrag overhandigen. Verder verleent een maatje zijn diensten gratis en
doet zijn werk uit betrokkenheid met zijn medemens. Het maatje helpt mensen bij het op orde brengen van
hun administratie en financiën, maar hij neemt niet de plaats in van professionele hulpverlening van Sociale
Diensten of bureaus voor schuldhulp. Wel biedt hij ondersteuning en daarbij kiest hij voor een structurele
aanpak. Geen symptoombestrijding, maar hulp die uitkomst biedt voor de lange termijn. 
Dat betekent dat een maatje niet alleen helpt om orde op zaken te stellen, maar ook leert hoe je een
financieel gezond leven kunt leiden. SchuldHulpMaatje voorziet in een behoefte.
Voor meer informatie of ondersteuning https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/hoogeveen/
Wij willen hen ondersteun met dit werk door de 2e collecte van vandaag (17 juli) Uw Diaconie

AVONDFIETS4DAAGSE
Van 18 t/m 21 juli is er, na 2 jaar, voor de 17e keer de
avondfiets4daagse in Hollandscheveld.
Ook dit jaar zijn er weer 4 routes van ca. 25 km uitgezet 
door de gevarieerde omgeving van Hollandscheveld.
De start is om 18.00 uur bij: 
"het Hart van Hollandscheveld", Het Hoekje 51.
Deelname € 5,-- pp (kinderen t/m 12 jaar gratis)
Inclusief consumptie onderweg en natuurlijk weer een uniek
aandenken gemaakt door Niesje Metselaar.
Voor informatie Henk Schonewille (0528) 34 33 32

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/hoogeveen/

