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KERKDIENSTEN: Ook via KERK TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk  en later ons YOU TUBE kanaal
Zondag 30 oktober 10.00 uur Dr. G Bos, Urk (Viering Heilig Avondmaal)

19.00 uur Ds. J. Zondag, Dedemsvaart (Viering Heilig Avondmaal)
HA Collecte: NBG Samenleesbijbel voor Jamaica Uitgang: Onderhoud Kerk
Oppasdienst:
LITURGIE VM: Welkom, Ps. 84: 1 en 2, Votum en groet, Gez. 182: 1. Wet des Heren, 

JdH 330: 1 en 4, Gebed, Schriftlezingen Exodus 25: 1 -9 (NBG 1951), 
Hebreeën 10: 19 -23 (NBG 1951), Ps. 43: 3 en 4 (OB), Verkondiging, Gez. 451: 3 Kort onderricht,
Gebed, VIERING HEILIG AVONDMAAL, Dankzegging, Ps. 103: 4, Gebed, Gez. 452: 3, Zegen

LITURGIE NM: Welkom, Ps. 136: 1, 12 en 13, Votum en groet, Gez. 75: 1, 2 en 3, Onderwijzing, 
Geloofsbelijdenis, Gez. 208: 10 (NHB '38)  Viering Heilig Avondmaal, Gez. 49: 1 en 4 (NH '38),
Lofprijzing: Psalm 103 (NBV 21), Gebed, Schriftlezing: Romeinen 1:16 t/m 2: 1 (NBV 21), Gez. 107,
Preek, Gez. 255, Gebeden, Gez. 301, Zegen

Woensdag 2 november (Dankdag) 19.30 uur Dhr. H. Lowijs, Noordscheschut
2e Collecte: Dorcas Voedselactie Uitgang: Energiekosten

LITURGIE: Welkom, Ps. 145: 3 en 5, Votum en groet, Ps. 42: 1 en 3., Geloofsbelijdenis, Ps. 68: 7 en 12, Gebed
Schriftlezing: Klaagliederen 3: 1-39. NBV, JdH 7: 1 en 2, Verkondiging, EvLb: 170, Gebeden, Gez. 44, Zegen.  

Zondag 6 november 10.00 uur Ds. J. Wegerif, Nijverdal.   Na afloop Koffie/thee drinken.
11.30 uur "Ons Huus" Jongerenbijeenkomst    In "Het Hart van Hollandscheveld"
19.00 uur Gospelkoor "Onze Opdracht"  Musical: "Over de Brug" Gereformeerde kerk

HEILIG AVONDMAAL Vandaag (30 oktober) is de viering van het Heilig Avondmaal. 
De viering zal plaats vinden 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. Wij wensen u allen een gezegende voorbereiding.     Met vriendelijke groet, de kerkenraad.

DANKDAG Ook dit jaar is er op de avond van dankdag (19.30 u) een dienst. 
Pastor Hans Lowijs zal in deze dienst voorgaan met het thema: “Een dankbaar hart geeft kracht voor elke dag”
naar aanleiding van Klaagliederen 3: 21-23 (HSV) “Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen:
Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet
opgehouden is! Nieuw zijn ze, elke morgen; groot is Uw trouw!”  

SPOOKTOCHT Wij zijn helaas genoodzaakt om de spooktocht die gepland staat op 4 november niet
door te laten gaan. Dit omdat het risico te groot is door de signalering van de wolf in onze omgeving. 
We kunnen niet instaan voor de veiligheid van de deelnemers. Vriendelijke groeten Team JAC.

AGENDA: Dinsdag 19:30 u Jonge Kerk 2.0 Donderdag  20.00 u Zr. Kuypers Las Palmas
BERICHTEN: Bij voorkeur per Email naar: nieuwsbrief(at)pkn-hgh.nl of Zuideropgaande 24d, tel. 34 33 32
Berichten voor de kerkbode van 10-11 t/m 24-11-2022 uiterlijk 1 november 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


"ONS HUUS" De 2e "Ons Huus" Jongerendienst is op 6 november om. 11.30 uur in "Het Hart van Hollandscheveld" 
Het thema is: "Ontdek je vrijheid". Met als spreker Hans Lowijs uit Noordscheschut. Hierbij zijn ook de ouders van de
kinderen van harte uitgenodigd. Hopelijk tot ziens. Met vriendelijke groeten: Team "Ons Huus"

DIACONAAL WERK “LAS PALMAS” IN CHILI.
Al weer een behoorlijk aantal jaren geleden steunden de kerken in Hollandscheveld, Elim, Nieuwlande en Geesbrug op
een structurele manier het kindertehuis Las Palmas in de Chileense hoofdstad Santiago.
Tien jaar lang waren we betrokken bij het werk in dit tehuis dat onder leiding stond van Zuster Kuijpers die het
kindertehuis Las Palmas heeft opgericht en de manier van aanpak heeft ontwikkeld.
Zij heeft door de samenwerking van dik tien jaar met onze gemeenten een bijzondere band gekregen met onze regio. Zij
(inmiddels 89 jaar jong) komt begin november naar Hollandscheveld en wil nog heel graag een keer oude herinneringen
ophalen en vooral vertellen van de ontwikkelingen in Chili.
Het concept van Las Palmas heeft daar nationale erkenning en navolging gekregen waarbij zelfs de vrouw van de
president nauw betrokken is geweest. Een concept waarbij moeders en hun kinderen vanuit een beschermende
opvangsituatie en basis begeleiding de vrouwen kunnen gaan werken en hun leven kunnen opbouwen en ontwikkelen.
Diaconaal werk bij uitstek en Zuster Kuijpers legt graag verantwoording af over de manier waarop zij met de steun die
door ons is gegeven daar invulling aan is gegeven.
Dat is een concept waar we ook hier nog veel van kunnen leren en misschien actueler is dan ooit nu zoveel mensen huis
en haard hebben verloren en hier opnieuw moeten beginnen. Diaconaal werk bij uitstek.
We willen graag de gelegenheid geven om Zuster Kuijpers opnieuw of voor de eerste keer te ontmoeten en ons te laten
inspireren door haar enthousiasme en doorzettingsvermogen. We leren van haar hoe je iemand verder kunt helpen die
even weer vanaf nul moet beginnen.
Daarvoor is de gelegenheid op donderdag 3 november a.s. om 20.00 uur in de zaal achter de Hervormde kerk in
Hollandscheveld. U bent van harte welkom en we zien je graag.  De gezamenlijke diaconieën 

"OVER DE BRUG" door gospelkoor "ONZE OPDRACHT"
Hoe stop je oude, vertrouwde en waardevolle woorden uit de Bijbel in een nieuwe en verrassende verpakking?
Gospelkoor 'Onze Opdracht' weet op eigen en bijzondere manier mensen van jong tot oud te raken met de Bijbelse
boodschap die ook nu heel actueel is. Op 6 November 2022 om 19:00 uur komt gospelkoor 'Onze Opdracht' onder
leiding van Centinus Lubberts naar de Gereformeerde Kerk in Hollandscheveld met hun musical 'Over de Brug'.
Gospelkoor 'Onze Opdracht' uit Dwingeloo staat voor zang, muziek en meer met een ongeveer 30 leden tellend koor.
De groep is er opnieuw in geslaagd om met eigen mensen en middelen een musical te produceren en samen een
christelijke boodschap, met eigen Nederlandstalige teksten, uit te dragen. In de musical 'Over de Brug' nemen mensen
van nu een inkijkje in het leven van David, de herdersjongen die koning werd. David maakte veel mee in zijn leven en
veel gevoelens van hem worden herkend door mensen van nu. 
De melodieën van de liederen komen uit het eigen repertoire, maar er komen in deze nieuwe musical ook verschillende
melodieën van bekende popnummers voorbij. Kom “Over de brug” en laat je verrassen.

DORCAS VOEDSELACTIE 2022
Dorcas organiseert van 30 oktober tot en met 6 november 2022 de jaarlijkse Voedselactie.
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt op meerdere locaties geld ingezameld voor voedselpakketten voor Oost
Europa (i.p.v. voedsel zoals voorgaande jaren) Hier zijn door de oorlog in Oekraïne veel zekerheden weg. 
Daarom komt Dorcas nu in actie. Een eerste stap is een voedselpakket. 
En daarna helpt de organisatie mensen bij het vinden van een gezonde toekomst. Dorcas zamelt geld in voor voedsel.
Voor 15 euro kan men een voedzaam pakket samen te stellen. Dorcas ondersteunt met de voedselpakketten duizenden
mensen in Oost-Europa in Albanië, Moldavië, Roemenië en de Oekraïne.
Veel van hen leven teruggetrokken en in armoede. Ze staan er vaak alleen voor en komen, vanwege
gezondheidsproblemen of ouderdom de deur niet meer uit. De ontvangers van een pakket worden zorgvuldig door
lokale partnerorganisaties geselecteerd. Onze partners weten welke mensen hulp nodig hebben.
Met de Dorcas Voedselactie snijdt het mes aan twee kanten. Dorcas draagt mensen die een teruggetrokken bestaan
leiden, weer mee kunnen doen. En in Nederland kan iedereen meedoen door te geven voor voedsel, voor nu en straks. 
Dorcas helpt met het vinden van werk of het opstarten van een bedrijf. Zo biedt de organisatie bijvoorbeeld trainingen
op het gebied van landbouw of stimuleert ze mensen om meer naar elkaar om te zien. 
Zo is de hulp van Dorcas straks niet meer nodig.

Hoe kunt u bijdragen aan de Dorcas Voedselactie?
Bij diverse supermarkten in de regio staan vrijwilligers klaar om u op de actie te attenderen en 
uw gaven in te zamelen.
Een gift geven bij de Dorcas collecte in uw kerk of een gift via uw plaatselijke Diaconie.
Door te geven via: www.dorcasvoedselactie.nl
of via NL04 RABO 0106 2500 00,t.n.v. Dorcas in Almere o.v.v. Voedselactie.


