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 28e jaargang januari 2018 

 
 

 
 

  

 
 

 
 
Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor ze zorgen.  
Ezechiël 34: 11  
 
 

Kerstfeest. In een stal is Hij geboren: de goede herder. Daar zat de wereld op te wachten! 

Nu ja, op te wachten ... er zijn slechte herders die geen goede herder willen. Er waren en er zijn 

nog altijd herders die hun kudden regelrecht naar de afgrond leiden. Priesters, profeten en 

koningen die geen dienaren maar dictators zijn.  

De ware presidenten hebben iets priesterlijks, de goede profeten iets pastoraals. iets royaals, 

iets koninklijks. Kom daar maar eens om in deze keiharde wereld!  

De meeste herders weiden alleen zichzelf. Zo was het toen, zo is het nu nog. En daarom klonk 

en klinkt nog steeds de stem van Israëls God: 'Ik zal zelf naar mijn schapen omzien en zelf voor 

ze zorgen.'  

In het Lam van Bethlehem is de goede herder gekomen. Hij schrijft mensen niet af. Hij ziet naar 

ons om. Hij is niet uit op macht. Hij is gekomen om te dienen. Hij wil niets liever dan dat Zijn 

schapen een groene weide vinden, ruimte en overvloed.  

 

Het is / wordt Kerst.  

God dank, wij hebben een Goede Herder! 

 

 

 
Uit: Aan stille wateren –  André F. Troost 
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UIT EN VOOR DE GEMEENTE 

 

• Hierbij wil ik iedereen bedanken voor het bezoek tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en 
thuis.  
En natuurlijk voor de vele kaarten, die ik mocht ontvangen, echt hartverwarmend. 
Nogmaals allemaal hartelijk dank.  
 
Ook nog de groeten van Geertje & Marieke voor jullie van uit een warm Cambodja. 
Groet, Tonny Bargeman 

 
 

ALGEMEEN 
 

• De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen de 
PKN kerkte Hengelo. Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 
erkend. Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de 
belasting. 
 

 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN  
 

Datum bijzonderheden titel naam plaats

7 januari 2018 koffiedrinken Ds. J.W. Goossen Vriezenveen

14 januari 2018 Ds. A. Prins Vriezenveen

21 januari 2018 Ds. M.H. de Jong Vriezenveen

28 januari 2018 Ds. M.B. Plette Vriezenveen

4 februari 2018 Voorbereiding H.A. Ds. E.J. Prins Daarle

11 februari 2018 Heilig Avondmaal Ds. G. Doorn Vriezenveen

18 februari 2018 Ds. M.H. de Jong Vriezenveen

25 februari 2018 Ds. E. de Mots Rijssen

4 maart 2018 Ds. J. van het Goor Rijssen

11 maart 2018 Ds. T.J. Smink Wierden

18 maart 2018 Ds. L.W. Smelt Voorthuizen

25 maart 2018 Ds. J.W. Goossen Vriezenveen

1 april 2018 eerste paasdag Ds. E.J. Prins Daarle

 
 
 
 
Wilt u iets melden of hebt U een tekst als bijdrage voor de volgende Nieuwsbrief, 
dan kunt u deze inleveren bij:  
A. Timmerman, Timmersweide 4, 7556 MA te Hengelo, of per mail:  
a-timmerman@home.nl  

mailto:a-timmerman@home.nl
http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=8&d=http://www.pkn-hengelo.nl/vieringen/hgg/

