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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal
Zondag 22 januari (Viering Heilig Avondmaal)

10.00 uur Ds. H.J.H. Pap, Kerkenveld
19.00 uur Ds. J.D. Wassenaar, Hellendoorn

HA (2e) Collecte: Oekraïne (Zie artikel Broodnodig) Uitgang: Energiekosten
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 42: 1 en 2, Votum & Groet, Gez. 289:1, Gebod, Ps.119: 40, Gebed 

Schriftlezing: Johannes 2: (NBG 1951), Gez. 74:1, 2 en 3, Overdenking, Viering van het Heilig
Avondmaal: Gez. 51: 1, 2 en 3, Tafellied Gez. 358: 1 en 3, gebeden, Gez. 74: 4 en 5 , Zegen.

LITURGIE NM: Welkom, Ps. 146: 1 en 2, Votum & Groet, Stil gebed, Ps. 146: 3, Gebed, Ps. 146: 4 en 5
Schriftlezing: Lucas 14: 7-14 (NBV), Gez. 9: 5 en 7, Verkondiging, Gez. 355: 1 en 7
Avondmaalsviering, Gez. 356: 1, Gebeden, Gez. 364, Zegen, Gez. 456: 3

Zondag 29 januari 10.00 uur Ds. G. Arends - Alkema, De Krim
19.00 uur Ds. P. Dekker, Wierden, Gez. Dienst Gereformeerde kerk

AVONDMAALSVIERING
Op zondag 22 januari is de viering van het Heilig Avondmaal. De viering zal plaatsen zoals de afgelopen keren
dit betekent het volgende: In de morgendienst nuttigen we de wijn en het brood op onze eigen zitplaatsen.
De diakenen zullen het bij u brengen. Hiervoor is het nodig dat er telkens 1 bank vrij blijft zodat een van de
diakenen daar kan lopen om u de wijn en het brood aan te reiken. 
U krijgt dan allemaal een eigen glaasje wijn. De banken welke niet gebruikt kunnen worden zullen gemarkeerd
worden d.m.v. een reserveringskaartje. Voor mensen die toch liever met elkaar aan de tafel voorin de kerk
plaatsnemen bieden is er gelegenheid om dit in de avonddienst te doen. U krijgt dan ook uw eigen glaasje,
maar kunt wel plaatsnemen in de kring rondom de tafel. 
Wanneer u nog vragen/ opmerkingen hierover heeft kunt u contact opnemen met lid van de kerkenraad.
Wij wensen u allen een gezegende voorbereiding. Met vriendelijke groet, de kerkenraad

DE CURSUS “Discipel van Jezus gaat door”
Op 25 januari om 19.30 uur starten we met de cursus. We hebben nog enkele plekken vrij. 
We doen dit met een cursusboek van het Evangelisch Werkverband. 
Dit boek kost € 25.00 en is een waardevolle aanvulling op de cursusavonden.
De volgende onderwerpen gaan we met elkaar behandelen: 
1e avond:  “Discipelen van Jezus” 2e avond: “De natuurlijke mens”
3e avond: “Het bloed van Jezus” 4e avond: “Bekering”  5e avond: “Gered door het geloof”
Bent je geïnteresseerd, sluit dan aan op 25 januari.
Deze avond is in het nieuwe pand van ICH/De Engineer, Thijs Thalenstraat 2a, Hollandscheveld. 

Met vriendelijke groeten: Fred Fieten, Klaas Koops, Ben de Jonge en Albert Smit

PASTORAAT: Als u met ziekte of zorgen zit. Of er wacht u een ziekenhuis opname laat het ons weten. 
Schroom niet om te bellen naar Hennie de Jonge - Wachtmeester (0528) 34 28 25 of (06) 37 27 14 31.

P.C.O.B. Op woensdag 25 januari om 14:00 uur bij de Hervormde kerk. Met een gewijzigde spreker.
Deze middag is de spreker dhr. v.d. Heide met zijn verhalen over Korea.

 
AGENDA: Woensdag 14:00 u P.C.O.B. Woensdag 20:00 u Vrouwenbond

Donderdag 19:00 u Bidstond
BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32

Berichten voor de kerkbode van 09-02 t/m 23-02-2023 uiterlijk 31 januari 2023 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


Wie we zijn en wat doen we:
Broodnodig is een werkgroep van 65 plussers die vanuit de Hoofdstraatkerk in
Hoogeveen geld en goederen inzamelen voor Oekraïne. Ons team is destijds ontstaan
om een kerk in Novovolynsk, Oekraïne te helpen. Deze kerk heeft de steun hard nodig.
Ze heeft een kindertehuis, een vrouwenopvang, een verslaafdenkliniek en een eigen
bakkerij. Tevens ondersteunt ze de armen en zieken in de stad en omgeving. Ze biedt
gratis brood aan armen en bejaarden. Sinds begin vorig jaar vangt de kerk 250 

vluchtelingen op. Ze biedt onderdak en voorziet ze  van eten en drinken. Vijf jaar geleden hebben we uit donaties en
acties de bakkerij in Novovolynsk voorzien van alle benodigde apparatuur, ovens, mengmachines, rijskasten, en
dergelijke. Met Nederlandse receptuur wordt er nu dagelijks brood gebakken.
Sinds februari hebben we onze doelen uitgebreid, nodig om niet alleen de kerk te steunen, maar ook een bijdrage te
leveren aan landgenoten die getroffen zijn  door de oorlog. Elke week gaat een transport onderweg naar getroffen
gebieden in het Zuiden en Oosten, waar de nood hoog is. Brood, voedingsmiddelen, kleding, warme dekens en
petroleumkachels, etc, worden uitgedeeld.
Deze goederen, die we het afgelopen jaar in Hoogeveen bijeengebracht hebben, zijn inmiddels in vijf vrachtwagens
verstuurd. We krijgen vele giften uit Hoogeveen, van particulieren, zakenlieden, van kerken in  Zuidwolde en andere
delen van het land. In De Hoogeveense Courant heeft u erover kunnen lezen.
Aan de Griendsveenweg 10, hebben we een opslag.  Deze loods is elke zaterdag open van 9:00 u tot 12:00u. 
U steunt ons enorm, maar veel belangrijker, de Oekraïense bevolking, door een donatie te doen, of  levensmiddelen en
goederen te brengen.  Even een opsomming:

- warme kleding, sokken, schoenen, dekens, dekbedden.
- houdbare voedingsmiddelen. (blikgroenten, vlees in blik, rookworst, etc.)
- meel, macaroni, spaghetti, suiker, koffie, thee, melkpoeder.
- medicijnen, brillen, verbandmateriaal, spullen voor de persoonlijke verzorging, 
- alles wat we in het dagelijks leven nodig hebben.

U kunt via de Diaconie Protestantse Gemeente Hoogeveen een donatie doen,  
onder vermelding van: Project 2 op bankrekeningnummer  NL 56 RABO 0 373 712 790

Alvast onze hartelijke dank! Namens het team van Broodnodig:
Wouter Bouwhuis, (0528) 27 56 59 en Dick Ligtenberg (0528) 26 94 02
Als diaconie willen wij dit project steunen met de Avondmaalscollecte van 22 januari Uw Diaconie

JONGE KERK 4.0
Deze geloofsgespreksgroep is bedoeld voor iedereen die verdieping en bemoediging in het geloofsleven zoekt. 
Dit seizoen doen wij dat aan de hand van een bijbelstudie over Galaten 5 "Vrucht van de Geest" door ds. Jos Douma 
over de 9 eigenschappen welke samen de Vrucht van de Geest vormen.
Wil je bij ons aanschuiven dat kan op dinsdag 31 januari, 28 februari 28 maart of 25 april om 20.00 uur in één van de
zalen achter onze kerk. Heb je een vraag over de Jonge Kerk 4.0, neem dan contact op met Johan Winkel. 
Per e-mail johan_w10(at)hotmail.com of telefonisch (06) 25 58 47 76 (s.v.p. buiten werktijden).


