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

Zondag 25 september 10.00 uur Ds. A.P. Heiner, Elim
11.30 uur "Ons Huus" Jongerenbijeenkomst, In Concordia  
19.00 uur Ds. Y.R.M. Breemes, Gez. Dienst Geref.  Kerk

2e Collecte: Diaconale hulp Uitgang: Orgelfonds
Oppasdienst:

LITURGIE VM: Afkondigingen, Ps.107: 1, Bemoediging en groet, Pastorale afkondiging, Gez. 179 (NH '38), 
Ps. 107: 4, Leefregel, Gez. 75: 8 en 9 (NH '38), Gebed, Kindermoment "Het geheim van de preekstoel"
Inleiding: “Bijbel als biografie van God en mensen”, Gez. 329: 1, Schriftlezing: Genesis 5: 21 - 32 en 
6: 5 - 10 (NBV 21), Gez. 329: 2, Genesis 6: 8 - 17, Verkondiging: Noach - Troost, EvLb 242: 1, 2 en 3,
Gebeden, Collecten, Gez. 416 (LB 2013), Zegen, Gez. 456: 3 (LB 1973)

Zondag 3 oktober 10.00 uur Ds. J. Teding Berkhout - Fabius, Vroomshoop
(Israëlzondag) 19.00 uur Dhr. A.A. Metselaar, Hoogeveen, Gez. Dienst. Hervormde Kerk

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 !

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

RECLAMEVLIEGTUIG
Ds. Heiner vroeg afgelopen zondag met welke reclame banner er boven de gemeente
Hoogeveen gevlogen moest worden om ons geloof uit te dragen. Hij heeft diverse mails mogen ontvangen.
Het resultaat ziet en hoort u komende zondag.

AGENDA: Woensdag 14:00 uur P.C.O.B Woensdag 20.00 uur Vrouwenbond
Donderdag 19:00 uur Bidstond

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 13-10 t/m 27-10-2022 uiterlijk 4 oktober 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


CONNECTED CHURCH  
Als gezamenlijke diaconie zetten we ons de komende 2 jaar in voor een
waterproject in Oeganda onder de noemer "Connected Church" in samenwerking
met TEARFUND
Op maandag 3 oktober om 19.30 is er in de grote zaal achter de Hervormde kerk te Hollandscheveld een
voorlichtingsavond hierover. 
Een team van TEARFUND met bisschop Gaddie Akanjuna en ex-bisschop George Bagamuhunda van the
Church of Uganda en Reuben Byomuhangi programma coördinator van het project zullen vertellen over: 

Het werk van TEARFUND NL, 
Het belang van goed drinkwater (In Nederland en Oeganda)
De rol van de lokale kerk bij de ontwikkeling 
Presentatie en uitleg over het drinkwater programma en de behaalde resultaten, 
Enkele video's over het programma 
Natuurlijk is er gelegenheid om vragen te stellen. 

Op deze wijze willen wij als diaconieën laten zien waar wij ons voor inzetten. 
Wij hopen u als gemeentelid te ontmoeten en dat u zo blijk geeft van uw betrokkenheid bij het werk van de
diaconie. 

De diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde Kerken en de Protestantse Evangelisaties 
te Elim, Geesbrug, Hollandscheveld en Nieuwlande

VROUWENBOND
De vrouwenbond start op woensdag 28 september, 20.00 uur in de zaal bij de kerk. 
Het thema van deze avond is "Gods leiding" en wordt verzorg door Ds. Yorick Breemes.
De volgende bijeenkomsten zijn op: 26 -10, 30 -11 en 21 - 12- 2022 en 25 - 01 en 01 - 03 - 2023.
Contactpersoon is Margaret van Rijs. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

 
P.C.O.B.
De Protestants Christelijke Ouderenbond P.C.O.B. start weer op woensdag 28 september, 14.00 uur, in de zaal
van de Hervormde Kerk te Hollandscheveld  Deze middag wordt er verteld over de Amish. Dat is een
mennonitische, rigoristische protestantse geloofsgemeenschap in Amerika die opvalt door hun leefwijze. 
U bent van harte welkom, ook als u geen lid bent, om eens een bijeenkomst bij te wonen. 
De andere bijeenkomsten in 2022 zijn: 19 okt. uitje naar natuurmuseum de "Rheezer Marke"

30 nov. dhr. A. Metselaar, thema "Schaapsherders" en 14 dec. Kerstviering


