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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal
Zaterdag 24 december 22.30 uur Kerstnachtdienst, Gereformeerde kerk

Zondag 25 december 10.00 uur Ds. A.P. Heiner, Kerst Gezinsdienst
(1e Kerstdag) 19.00 uur Pastor H. Lowijs, Kerstzangdienst
2e Collecte: Project 10.27 Filippijnen Uitgang: Energiekosten
Oppasdienst:  JA KND start weer op 15 januari
LITURGIE VM: Welkom ,  Gez. 138: 1 en 4 , Kerstwensen KND , LIED "Knoop het even in je oren" 
Ps. 98: 1,  Votum & Groet, Gebed, Gez. 134: 1, “Kerst evangelie voor jong en ouder” (Dick Bruna),
Gez. 143, Schriftlezing: Lucas 2: 1 t/m 20 (BGT), ELB 106, Verkondiging: "Wat valt jou nu op met kerst?" 
Orgel intermezzo, ELB 381,  Gebeden, LIED: "Laat het kerst zijn" , Gez. 160: 1 en 2, Zegen, "Ere zij God" 
LITURGIE NM: Welkom, Ps. 118, Votum& Groet, Opw. 523, Gebed, Gez. 143, 1e Schriftlezing: Lucas 2 : 10 – 14
(NBG 1951) ELB 109, 2e Schriftlezing : Filippenzen 2 : 5 – 11. (NBG 1951), JdH 195: 1, 3, 5 en 6, 
Overdenking: “Vrede op aarde, maar waar dan?” , JdH 70, Gedicht , JdH 33, Gebeden, Gez. 134, Zegen 
 "Ga nu heen in vrede"

Maandag 2e Kerstdag 26 december 10.00 uur Ds. Y.R.M. Breemes, Gereformeerde Kerk

Zaterdag 31 december (Oudejaarsdag) 19.30 uur Pastor H. Lowijs

Zondag 1 januari (Nieuwjaarsdag) 10.00 uur Ds. P. Lindhout, Dedemsvaart

ONZE ZIEKEN:

KERSTFEEST 2022      
Het kan niet mooier, met elkaar kerst vieren op zondag morgen!  Zondag 25 december. 
Met groot en klein, jong en oud. 
Zo maar zonder beperkingen - maar ook met zoveel "nieuws" iedere keer,
met zoveel dreiging en oorlog op je tv scherm of je mobieltje. 
Zoveel heftig nieuws dat je raakt. Maar, Toch (met hoofdletter). 
Hier hadden we het onlangs op tweede Advent nog over. 
Nu samen - gewoon - jongeren en ouderen, zo is de dienst ook opgebouwd.
Het bijbel verhaal, in gewone taal. 
Met de kinderen zingen we onder andere "Knoop het even in je oren”
We zingen trouwens met elkaar veel bekende liederen Elkaar ontmoeten. 
En let op één woordje, gewoon in Lukas 2 (welke dat is dat meld ik nog niet)
Iedereen is van harte welkom in deze kerst-gezinsdienst.
Gezegende en bemoedigende Kerstdagen. Ds. André P. Heiner

“VREDE OP AARDE, MAAR WAAR DAN?”  
Dit is het thema van de Kerstzangdienst 
op 1e Kerstdag 25 december om 19.00 uur.
Voorganger is  Pastor Hans Lowijs.
“Ere zij God en vrede op aarde…”
We zingen het, in navolging van de engelen, nog steeds. 
Het lijkt een hartsverlangen want we leven immers in een grotere chaos dan
ooit tevoren, lijkt het wel. Misschien is het zingen van die mooie
kerstliederen juist daarom wel heel belangrijk.  

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.

BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 12-01 t/m 26-01-2023 uiterlijk 3 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


Beroepstrainingen voor de allerarmsten op Samar | Filipijnen
Samar is een van de armste provincies van de Filipijnen. De GZB ondersteunt de lokale kerk in deze
provincie bij het opzetten van trainingen om mensen te helpen om in hun levensonderhoud te voorzien. 
De trainingen bieden ook gelegenheid om het evangelie te delen met de deelnemers en hun families.
Veel mensen op Samar leven onder moeilijke omstandigheden.
Het eiland wordt regelmatig getroffen door natuurgeweld en meer dan 60% van de bevolking leeft in
armoede. Door cyclonen worden oogsten aangetast en raken huizen en andere gebouwen beschadigd. Omdat
veel mensen afhankelijk zijn van landbouw, is hun levensonderhoud kwetsbaar.
Door het bieden van opleidingen en nieuwe mogelijkheden om inkomsten te genereren, helpt de lokale kerk
de allerarmsten op Samar in hun eigen levensonderhoud te voorzien. Ze krijgen cursussen om kleding te
maken en trainingen over verantwoorde landbouw. Om zo inkomen te kunnen verwerven om drie keer
per dag te kunnen eten, hun kinderen naar school te kunnen sturen en stabiliteit te hebben. 
Bovendien bieden de trainingen een mogelijkheid om het Evangelie te delen en aan relaties te bouwen.
Als diaconie willen de GZB hierbij ondersteunen met 2e collecte van 1e Kerstdag
Zie ook www.project1027.nl/project/filipijnen-beroepstrainingen-samar/

IK BEN CHRISTEN… EN NU?
Je bent door de Heilige Geest geraakt en tot het besef gekomen dat Jezus voor jou naar deze aarde is
gekomen en moest sterven voor alles wat verkeerd is in je leven. Dat kan misschien een schuldgevoel geven,
maar ten diepste is het een zegen. God zelf heeft jou gevonden door Zijn Geest en dat is geweldig. Toch is er
die twijfel. Maar wat nu? Wat wil Hij nu eigenlijk van je? Natuurlijk wil Hij dat je samen met andere christenen
Hem de eer daarvan geeft. In kerken, groepen of huiskamer, zeker. Wil je weten wat discipelschap betekent in
het leven van alle dag? Je bestemming vinden? Wij hebben in vijf avonden een videocursus van ds. Jelle de
Kok gevolgd. De cursus "Disipelen van Jezus, leren leven in de kracht van Jezus" werpt je terug op jezelf, zodat
je de bedoeling kan leren kennen van christen-zijn. Graag willen we deze cursus met jou delen. Nieuwsgierig? 
Woensdag 4 januari om 19.30 uur willen we een informatieavond houden. 
Deze avond is in de kantine van ICH, Thijs Thalenstraat 2a, Hollandscheveld. Graag ontmoeten we jou daar.

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

http://www.project1027.nl/project/filipijnen-beroepstrainingen-samar/

