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KERKDIENSTEN:
Ook via Kerk TV en WEBSITE: www.pkn-hgh.nl/kerk en later op ons YOU TUBE kanaal
Zondag 31 oktober 10.00 uur
Ds. J.M. Peschar HA
(Hervormingsdag)
19.00 uur
Ds. J.M. Peschar HA
LITURGIE VM: Ps. 100: 1, 2 en 3, Votum en Groet, Schriftwoord, Ps. 100: 4, Opw. 733
Gebed, EL 448, Schriftlezing: Johannes 1: 14-18, Gez. 96: 1 en 2 (NH '38), Overdenking: "Dubbele genade" (1)
Gez. 21: 5, Avondmaalsformulier, Geloofsbelijdenis, Viering HA, Gez. 476: 1 t/m 3, Gebeden, JdH 140: 1, 3 en 4, Zegen
LITURGIE NM: Welkom, Ps. 46: 1 en 2, Votum en Groet, Schriftwoord, JdH 150: 1 en 3, Avondmaalsformulier,
Geloofsbelijdenis, Ps. 68: 10 (OB), Viering HA, Gez. 440: 1 en 4, Gebed, Schriftlezing: Hebreeën 6: 4-8 ( NBG1951)
Overdenking: "Dubbele genade" (2), Gez. 168: 4 en 7 (NH '38), Gebeden, JdH 82: 1, 2, 3 en 4, Zegen

Collecten: Kerk en Eredienst & odh. Terreinen Avondmaalscollecte: Nederlands Vlaams Bijbelgenootschap
Oppasdienst: Henriette Uithol & Willemien Brakel
DANKDAG Woensdag 3 november: 19.30 uur
Collecten:
Kerk en Eredienst & Beamer
Zondag 7 november

10.00 uur
19.00 uur

Ds. J.M. Peschar
Diaconiecollecte: Dorcas Hulp (voedselactie)

Ds. J.M. Peschar
R.U.M. Dienst (Open Deur Dienst)

HEILIG AVONDMAAL 31 oktober (Hervormingsdag)
Vandaag (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.
Avondmaalscollecte 31 oktober NBG
De Missie
Het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij.
We willen dat mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. Want in de Bijbel horen wij Gods
boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg verlicht.
De Visie
Onze visie is dat ieder mens de Bijbel als bron voor zijn of haar leven kan ontdekken, lezen en omarmen.
Dat willen we bereiken met twee hoofddoelstellingen:
De Bijbel open
Alle mensen kunnen de Bijbel ervaren als relevante bron voor hun leven.
Ieder kind
Alle kinderen krijgen de kans om voor hun vijftiende levensjaar de Bijbel te ontdekken.
Een van de projecten is de uitgave van NBV 21 de nieuwste Bijbelvertaling. Wij willen helpen bij het werk van
het NBG door de Avondmaalscollecte hiervoor te bestemmen. Voor meer info www.bijbelgenootschap.nl
AGENDA:

Dinsdag

20.00 Video Bijbelstudie Daniël

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

DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID Op woensdag 3 november, op een doordeweeks moment, bent u en jij om
19.30 uur van harte welkom in de kerk. Het is dan Dankdag voor Gewas en Arbeid. Een mooie gelegenheid om God te
danken voor alle ontvangen zegeningen. Een tijd om opnieuw er bij bepaald te worden hoezeer wij in ons hele bestaan
van Hem en Zijn goedheid en genade afhankelijk zijn. En ook 'n uitgelezen moment om in deze onrustige en onzekere
tijd rust te vinden bij Hem die alle dingen in Zijn hand houdt.
U en jij komt toch ook?
R.U.M. DIENST
Na een lange periode van onzekerheid vanwege Corona, heeft de evangelisatie
commissie besloten om op zondag 7 november 'n Opendeurdienst te houden. Wij hebben deze keer gekozen voor een
R.U M dienst. (Roept U Maar) In deze dienst kunt u/ jij zelf beslissen wat er gezongen wordt.
Wij hebben een aantal hele mooie liederen op een lijst geplaatst, die uitgedeeld zullen worden in de kerk.
Het is de bedoeling dat u/ jij dan zelf een lied uit gaat kiezen die u/ jou het meest aanspreekt, die je dan kunt opgeven
samen te zingen. Wij hopen dat iedereen zo een waardevolle aanvulling kan geven aan deze R.U.M dienst.
Henk Kerssies is bereid gevonden om weer een korte meditatie te houden.
De dienst begint om 19.00 uur in de Hervormde kerk. En iedereen is weer van harte welkom.
De evangelisatie commissie Hollandscheveld
DORCAS VOEDSELACTIE: iedereen kan meedoen
De Dorcas Voedselactie is er voor mensen zoals de 81-jarige Drande uit Albanië. Zij moet rondkomen van haar kleine
pensioen van € 45. Daar moet ze alles van betalen. Ook de medicijnen die ze moet gebruiken voor haar hartproblemen.
Bij Drande in huis woont haar zoon en zijn gezin. Drande en haar familie krijgen een voedselpakket van Dorcas.
Dat is belangrijk, vooral in die wintermaanden als er geen groente verbouwd kan worden. Het pakket is niet alleen
gevuld met houdbaar voedsel, maar ook met verse, lokale producten. Dit is mogelijk omdat de producten dankzij het in
Nederland ingezamelde geld in Albanië zelf zijn ingekocht. En, erg belangrijk: we helpen Drande, haar familie én het hele
dorp aan een gezonde toekomst. Door te investeren in de gemeenschap en de ontwikkeling van mensen zijn onze
voedselpakketten en hulp straks niet meer nodig.
HOE WE DAT DOEN?
We stimuleren contacten tussen de inwoners van het dorp door activiteiten te
organiseren en we laten mensen met elkaar samenwerken. Maatschappelijk werkers
brengen een bezoek. Aan jonge mensen die nog kunnen werken, geven we
landbouwtrainingen zodat ze zelf een groentekas kunnen beginnen.
Tot die tijd blijft een voedselpakket nodig. De producten die Dorcas normaal gesproken in
Nederland inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor € 15 lukt het om een voedzaam
pakket samen te stellen. Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn
ze sneller op de plaats van bestemming.
Geeft u ook voor voedsel? Doe mee door te geven via de collecte in de kerk. Een gift via
de diaconie o.v.v. Dorcas Voedselactie of de QR code te scannen voor een betaling via IDEAL
(U kunt het bedrag aan passen) Voor meer informatie: www.dorcasvoedselactie.nl
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.
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
MEETING VOOR JEUGD & JONGEREN
Zaterdag 6 november 19.00 uur Hoogeveen, De Magneet , Grote Beer 20 Hoogeveen
voor meer informatie: https://www.facebook.com/MOVE.Hoogeveen/

