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KERKDIENSTEN:
Ook via Kerk TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later op ons YOU TUBE kanaal
Zondag 24 oktober

10.00 uur
Ds. G. Brandorff, Heemse, Voorbereiding HA
19.00 uur
Ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen (Gezamenlijk dienst)
Collecten: Kerk en Eredienst & KERK TV
Diaconiecollecte: Diaconale hulp
Oppasdienst: Laura Doldersum & Noah de Jonge
LITURGIE VM: Afkondigingen, Gez. 205: 1, 2 en 3, Votum en groet, Gez. 221: 1, 2 en 3, Genadeverkondiging,
Gez. 460: 1 en 2, Tien geboden, Ps. 75: 1, 2 en 3, Gebed, Jesaja 59: 9-19 (NBV) Lied: Psalm 50: 1,
Marcus 10: 46-52 (NBV), Gez. 350: 1 en 4, Verkondiging: "Ga heen, uw geloof heeft U gered"
Gez. 217: 1, Voorbereiding Heilig Avondmaal, Gez. 217: 3, Gebeden, Gez. 313: 1, 2, 3 en 4, Zegen
LITURGIE NM: Afkondigingen, Ps. 139: 1, 2 en 8, Votum en groet, Gez. 20: 1, 4 en 7, Gebed, EvLb 233: 1 en 2
Marcus 10: 46 - 52 (NBV), Gez. 250: 1 en 4, Verkondiging, Gez. 291: 1 en 2, Geloofsbelijdenis, Gez. 314: 1 en 3
Gebeden, Gez: 305: 1 en 2, Zegen
Zondag 31 oktober
(Hervormingsdag)

10.00 uur
19.00 uur

Ds. J.M. Peschar HA
Ds. J.M. Peschar HA

GEMEENTEAVOND
We maken u en jou graag attent op onze eerstvolgende gemeenteavond.
Deze zal worden gehouden op donderdag 28 oktober om 20.00 uur in onze kerk.
We nodigen u/jou hierbij van harte uit tot het bijwonen van deze avond! Een ieder is van harte welkom
TEKSTEN OP DE AANKONDIGINGSBORDEN
Er wordt wel eens gezegd: "Wat goed is, komt langzaam". Zo zou dat ook in dit geval kunnen gelden.
Afgelopen voorjaar bent u en jij benaderd om voor de borden in de kerk, waarop voorheen de te zingen
Psalmen en Gezangen stonden vermeld, passende (Bijbelse) teksten aan te dragen.
Op die uitnodiging zijn een aantal hele mooie en passende teksten binnengekomen. Momenteel worden deze
teksten op plexiglas verder klaargemaakt.
In 't afgelopen voorjaar verschenen op deze wijze al de eerste teksten op de borden aan weerszijden van de
preekstoel ("Dit is de dag die de Heer ons geeft", en "De Heer is waarlijk opgestaan").Vanaf heden zijn er op
de borden een aantal nieuwe teksten te zien (en nu ook op de borden langs het middenpad): "Mijn genade is
u genoeg"; "God, de Vader zelf, heeft u lief"; De Heer is mijn Herder" en "Jezus is Overwinnaar".
In de komende tijd zullen er nog meer aangeleverde teksten worden klaargemaakt, en te gelegener tijd zullen
ook deze op de borden verschijnen. We hopen dat al deze (Bijbel)teksten u en jou tot bemoediging en zegen
zullen zijn.
VROUWENBOND
Op woensdag 27 oktober om 20.00 uur gaat de vrouwenbond weer van start, in de zaal achter Hervormde
kerk. We willen beginnen met een gezellige avond om fijn bij praten.
Iedereen (d.i. de vrouwen) is van harte welkom.
Tot ziens! Bestuur Vrouwenbond Hollandscheveld
AGENDA:

Maandag:
Woensdag:
Donderdag:

20.00u Belijdeniscatechisatie (pastorie), Woensdag :
20.00u Vrouwenbond
Donderdag: 18:45-19.30 u
20.00u Gemeenteavond

Jonge kerk
Bidstond

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 11-11 t/m 25 - 11 - 2021 uiterlijk 2 november naar kerkbode(at)pkn-hgh.nl
Voor meer informatie zie onze website: www.pkn-hgh.nl

HEILIG AVONDMAAL 31 oktober (Hervormingsdag)
Op zondag 31 oktober (Hervormingsdag) zal ook in onze kerk weer het Heilig Avondmaal worden gevierd. Bij
brood en beker mogen we dan het allergrootste wonder uit heel de wereldgeschiedenis gedenken, en dat is
en blijft Jezus' volbrachte werk aan het kruis op Golgotha. Juist op deze momenten mag met des te meer
intensiteit worden overdacht hoe wíj daar hadden moeten hangen, maar dat Híj dat ook voor ons, in onze
plaats, uit liefde heeft willen doen.
Omdat we nog altijd te stellen hebben met een aantal maatregelen ten behoeve van uw en onze veiligheid,
zal ook deze keer het Avondmaal op aangepaste wijze worden gevierd, niet aan tafel, maar in de banken, net
als op 27 juni jl.
LET OP: op deze Avondmaalszondag 31 oktober zullen ook in de middenvakken de banken om en om
toegankelijk zijn (net zoals dat tot op heden met de banken op de flanken het geval is).
Op deze wijze zullen de diakenen beter in staat zijn het brood en de wijn uit te delen.
Voor wat betreft de voorbereiding op 't Avondmaal: op zondag 24 oktober zal naar vertrouwde gewoonte in
onze kerk de voorbereidingsdienst worden gehouden in de morgendienst. En op dinsdag 26 oktober 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, om deze voorbereidingstijd van een extra stimulans te voorzien, is in juni jl. een begin gemaakt
met een dagelijks muzikaal meditatief moment op de Facebookpagina van onze kerk (Hervormde Kerk
Hollandscheveld). https://www.facebook.com/hervormdekerkhollandscheveld
Vanaf zondag 24 oktober zal op die site iedere dag een korte meditatieve gedachte worden gedeeld, in
combinatie met een passend geestelijk lied. Deze dagelijkse muzikale meditatieve momenten zullen dan op
maandag 1 november, daags na 't Avondmaal, worden afgesloten.
COLLECTEN
Nu de diensten weer 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.
HART VAN HOLLANDSCHEVELD
Nu er weer wat meer mogelijk is in het Hart van Hollandscheveld moeten we ook weer een beroep doen op
onze vaste vrijwilligers. Helaas hebben door ziekte een aantal vrijwilligers moeten afzeggen.
Daarom zijn we op zoek naar personen die op maandagavond tijdens de repetities van het mannenkoor in de
keuken voor koffie en drankjes willen zorgen. Dit in een schema van 4 weken.
Verder voor het klaarzetten van de zaal, 1 week dienst per 6 weken.
En voor feestjes, verjaardagen en evenementen in de keuken. We hopen van jullie te horen.
Aanmelden kan bij Annita Blokzijl (06) 25 48 59 50 of Petra Doldersum (06) 31 22 19 93
Beheerscommissie Hart van Hollandscheveld
SPOOKTOCHT JAC
Vrijdag 5 november, 18.45 uur vanaf Concordia
Kosten: geen, wel een bus voor een vrijwillige bijdrage
Geen leeftijdsgrens; gezellig met familie, vriendengroep, clubgenoten of anders.
Te jong wordt afgeraden. Wel een aantal richtlijnen:
o
Groepen minimaal 3 en maximaal 6 personen met minimaal één volwassene per groep.
o
(Enorme) zaklampen zijn verboden, ieder groepje krijgt een klein lichtje mee.
o
We hebben ervoor moeten kiezen i.v.m. het Coronavirus dit keer ná de spooktocht geen hapje en
drankje te doen.
Zoals de meeste spookjagers wel weten is er altijd een grote opkomst, wij zullen het fijn vinden dat er ook
enkele groepen iets later komen. Tot 5 november.
Vriendelijke groeten Team JAC

