Nieuwsbrief Hervormde Gemeente Hollandscheveld
23 januari 2022, 23 e jaargang No 04
KERKDIENSTEN: Alleen via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later ons YOU TUBE kanaal
Zondag 23 januari

10.00 uur

Ds. J.M. Peschar (Voorbereiding Heilig Avondmaal)
Uitzending via Radio Hoogeveen
Collecten: Kerk en Eredienst & Onderhoud orgel Diaconie: Diaconale hulp
LITURGIE:
Welkom, Ps. 63: 1 en 3, Votum en Groet, Inl. Schriftwoord, JdH 883, Leefregels
Gez. 435: 1 en 2, Gebed, Opw. 798, Schriftlezing: Mattheüs 4: 1-11 (NBG 1951)
Ps. 108: 4, Prediking: "Met Jezus in de woestijn", Lied: "In de woestijn"
Voorbereiding HA, Gebeden, Gez. 466: 1 en 2, Zegen, Gez. 466: 3
Zondag 23 januari
BLOEMENGROET:

10.00 uur

Ds. J.M. Peschar

(Viering Heilig Avondmaal)

VOORBEREIDING HEILIG AVONDMAAL
Op zondag 23 januari zal de voorbereidingsdienst voor het Heilig Avondmaal worden gehouden.
En op dinsdag 25 januari is er de mogelijkheid, voor wie zich in het gemoed bezwaard voelt, de mogelijkheid
om dat langs telefonische weg kenbaar te maken bij de predikant, van 19.00-19.30 uur. Daarnaast wordt op
de Facebook-pagina van onze kerk dagelijks een muzikaal meditatief moment aangeboden.
HET PASSION
Mattheüs 25: 40 speelt een belangrijke rol binnen de stichting: "Alles wat jullie gedaan hebben voor een van
de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan."
Barmhartigheid begint bij eenvoud: eten en drinken, huisvesting en kleding, zorg voor zieken en gevangenen.
Vanuit deze basale diaconale werken willen wij ons dienstbaar opstellen naar mensen die aan de rand van de
samenleving terecht zijn gekomen.
In de Achterhoek, tussen Doetinchem en Zutphen, ligt Het Passion. Hier bieden
ze tijdelijke opvang aan dak- en thuisloze en verslaafde medemensen. Gestrest
van het straatleven, stukgelopen relaties en verslaving komende de gasten bij
Het Passion op adem. De begeleiders en ruim 300 vrijwilligers brengen structuur
aan in de dag en helpen hen de draad van het leven weer op te pakken.
Gastvrij, betrokken, ontspannen en gericht op de toekomst. Richting een plek
om te wonen. Omdat wij geloven dat iedereen meetelt. ALTIJD.
Voor meer informatie: www.hetpassion.nl
Wij willen hiervoor collecteren tijdens de avondmaalscollecte op 30 januari
Uw Diaconie
COLLECTEN Nu de diensten helaas niet toegankelijk zijn, blijven we de geplande collecten vermelden.
Wij hopen dat u uw collecte bijdrage via de bank overmaakt nu de diensten niet bezocht kunnen worden.
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.
Alvast bedankt uw Kerkenraad
De kerkdienst van zondag 23 januari is ook te volgen via Radio Hoogeveen
de lokale omroep voor Hoogeveen en omstreken. U kunt luisteren via de ether
op 106.8FM (ether), op internet www.radiohoogeveen.nl en via de App.
AGENDA: (onder voorbehoud) Woensdag: Bijbelkring

Donderdag:

18:45 - 19:30 Bidstond

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 10-02 t/m 24-02-2022 uiterlijk 1 februari 2022 naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

AANPASSINGEN IN VERBAND MET COVID-19 (UPDATE 21-01-2022)
Naar aanleiding van de laatst gehouden persconferentie en mede in het licht van de actuele cijfers
(weliswaar dalende aantallen in de ziekenhuizen en op de IC's, maar nog altijd stijgende aantallen positieve
tests, alleen vandaag al bijna 60.000 nieuwe besmettingen) komt de kerkeraad tot de volgende afwegingen:
*
voorlopig zullen er nog geen gemeenteleden tot de diensten in de kerk worden toegelaten. Deze
bepaling geldt ook voor de Avondmaalsdienst op zondag 30 januari. Die dienst kan dus nog niet fysiek
worden bijgewoond, en zal derhalve op aangepaste wijze plaatsvinden, net zoals dat gebeurde bij de
eerdere lockdowns van de afgelopen jaren;
*
De dienst zal worden aangeboden via onze website, KERKTV en later via ons YouTube kanaal
*
Wel zal het doordeweekse kringwerk vanaf deze week weer worden opgestart, met inachtneming van
de daarvoor geldende regels;
De Kerkenraad betreurt het zeer om deze maatregelen te moeten nemen, maar ook in deze onzekere tijd
moeten wij onze verantwoording nemen. Deze maatregelen gelden tot nader bericht.
Wij houden u op de hoogte via de mail, de website en de nieuwsbrief.
HET MODERAMEN
VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2022
Deze maand kunt u de vrijwilligers weer verwachten die de brieven van de vrijwillige bijdrage rondbrengen.
Wilt u hen hierbij helpen door de ingevulde kaart tijdig klaar te leggen zodat de vrijwilliger niet voor niets aan
de deur komt om deze op te halen.
Met vriendelijke groet, de Kerkrentmeesters
SCHAATSEN IN THIALF

-

Wanneer:
vrijdagavond 4 maart 2022,
Hoe laat:
om 19.00 uur vertrekt de bus bij de Hervormde Kerk
Kosten:
€10,00 per kaartje inclusief busvervoer
Haal je kaartje uiterlijk 26 februari bij:
Jaap Hoogeveen, Zuideropgaande 51, 0528 - 34 18 52
Arno Hoogeveen, Kerkenkavel 49, 06 - 22 90 80 65
Coronamaatregelen (naast handen wassen, etc):
Mondkapje vanaf 12 jaar
QR code tonen vanaf 18 jaar
Tot dan, groeten het JAC

PETRUS
Petrus? Nee, dit gaat niet over die ene visser, die vriend en volgeling van Jezus.
Wel over de kerk, want die lijkt wel wat op Petrus. Sterk als een rots, en tegelijk zwak
en feilbaar. Soms moedig, soms overmoedig, soms te voorzichtig.
Maar vooral een plek waar ieder mens welkom is.
Petrus is niet alleen een magazine, maar ook een online vindplaats van geloof, hoop en liefde.
Op deze website vind je meditaties, liederen en inspirerende verhalen uit de kerk. Op de hoogte blijven?
Abonneer je dan op de wekelijkse digitale nieuwsbrief of op PETRUS Magazine 4 x per jaar op papier
Voor meer informatie: https://petrus.protestantsekerk.nl/

