
 

 
 

  NIEUWSBRIEF 
 28e jaargang juli 2018 

 
 

 

 

 

Vakantie 

 

 

  
Er breekt een tijd van rust en ontspanning aan 
we zullen weer massaal op vakantie gaan 
Het is een tijd om tot rust te komen 
Een tijd van nieuwe en opwindende ervaringen 
Prachtige vergezichten tijdens wandelingen  
 
Waar we in de vakantie ook zijn neergestreken 
we raken toch nooit uit gekeken 
Op God Zijn schepping in de natuur 
God heeft alles onvoorstelbaar wonderlijk gemaakt 
Hij is het die over ons leven waakt 
 
Heer, wilt U de vakantiegangers beschermen 
U over de thuisblijvers ontfermen 
Wij bidden om Uw nabijheid 
Bewaar ons overal op onze levensreis 
onderweg naar Uw hemels paradijs 

 
Bron: Mulder-Zuur, Mina 

 
  

https://www.gedichtensite.nl/vakantie


HERVORMD GEREFORMEERDE GROEPERING TE HENGELO (O),  
Opgericht: april 1963 
Kerkgebouw: Ontmoetingskerk, Drilscholtenstraat 30, tel. 074 2916444 
Bank: abn amro NL20 ABNA 059.02.69.062 
Nieuwsbrief verschijnt 3-maandelijks 

 

UIT EN VOOR DE GEMEENTE 

 

• Marja van de Peut: 
Het was een hele mooie ervaring dat ik belijdenis mocht doen in ons eigen vertrouwde  
kerkgebouw. Ik dank alle mensen die het mogelijk hebben gemaakt dat ik belijdenis kon 
doen. Was dan ook blij verrast met alle goede wensen en de attenties die ik mocht  
ontvangen. 
Met dank en eer aan onze Heere God die voor ons allen een Vader is. 
 

• Tot nu toe is er nauwelijks reactie gekomen over overname van taken van Atie en Bert 
Timmerman. Opnieuw vragen wij uw aandacht hiervoor. Indien geen reactie wordt 
ontvangen zal de dienst op 30 december 2018 de laatste HGG dienst zijn! 

 

• Na afloop van elke dienst moet de kerkzaal opgeruimd worden, voor wie kan en wil een 
helpende hand voor de koster: vele handen maken licht werk! 
 

 
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  
 

 
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  

1 juli 2018 Ds. M.H. de Jong Vriezenveen

8 juli 2018 Ds. C. Maris Rheine

15 juli 2018 Ds. M.B. Plette Vriezenveen

22 juli 2018 Ds. J. v/d Meijden Rijssen

29 juli 2018 Ds. E.J. Prins Daarle

5 augustus 2018 Ev. R. Bartels Rijssen

12 augustus 2018 Voorbereiding H.A. Ds. J.W. Goossen Vriezenveen

19 augustus 2018 Heilig Avondmaal Ds. A. Prins Vriezenveen

26 augustus 2018 Ds. M.B. Plette Vriezenveen

2 september 2018 Ds. J. van het Goor Rijssen

9 september 2018 Ds. J.A. Woudenberg Westerhaar

16 september 2018 Ds. M.H. de Jong Vriezenveen

23 september 2018 Ds. G. Doorn Vriezenveen

30 september 2018 Ds. C. Maris Rheine

7 oktober 2018 Ds. E.J. Prins Daarle

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

