
 

 

 

 

 

 

 
 NIEUWSBRIEF 

 31e jaargang oktober 2021 

 

 
 
 
Ga nu heen, ga heen in vrede 

 
Ga nu heen, ga heen in vrede, 
ga gezegend heen naar huis- 
niet de kortste weg, de brede, 
maar de smalle brengt u thuis: 
haat is hels, verstikt uw stem, 
liefde zingt: Jeruzalem! 
 
Ga nu heen, ga heen in vrede, 
door een dichte wildernis 
door het woud van hier en heden 
dwars door angst en duisternis- 
tot u, over de Jordaan, 
zuiver zonlicht op zal gaan! 
 
Ga nu heen, ga heen in vrede, 
zie naar wat zal komen uit! 
Doe wat door de eeuwen deden 
volgelingen, Christus’ bruid, 
heel de kerk die Hem beleed- 
pelgrims in het wit gekleed. 
 
Ga nu heen, ga heen in vrede, 
ga met God de toekomst in; 
ga, om eenmaal te betreden 
stad en tuin, een nieuw begin, 
waar wij, uit de dood vandaan, 
zingend zullen binnengaan! 
 
 
Dichter: André F. Troost 
Melodie: Zingt, gij afgelegen landen / gezang 107 Hervormde Bundel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Datum bijzonderheden naam plaats 

03-10-2021  ds. J. v.h. Goor Rijssen 

10-10-2021  ds. C. Maris Aalten 

17-10-2021  ds. B.H. Weegink Katwijk aan Zee 

24-10-2021  ds. H. van Wingerden Rijssen 

31-10-2021  ds. J.W. Goossen Vriezenveen 

7-11-2021 
Koffiedrinken na de 
kerkdienst ds. G. de Goeijen Den Ham 

14-11-2021  ds. K.F.W. Borsje Vriezenveen 

21-11-2021  ds. K.A. Hazeleger Ommen 

28-11-2021  ds. H.J. Donken Wierden 

05-12-2021 
Voorbereiding Heilig 
Avondmaal ds. A. Prins Vriezenveen 

12-12-2021 Heilig Avondmaal ds. G.A. Schreuders Wierden 

19-12-2021  ds. H. de Jong Vriezenveen 

26-12-2021 Tweede Kerstdag dhr. J.P. Bredenhoff Wierden 

 
 
 
 

UIT EN VOOR DE GEMEENTE  

• De corona maatregelen in onze kerk zijn al behoorlijk soepel geworden. We 
willen echter dat iedere kerkganger veilig en op een verantwoorde manier naar 
de kerk kan komen, daarom zullen de regels niet zo snel versoepeld worden als 
in het openbare leven. Zodra er door onze kerkenraad nieuwe beslissingen zijn 
genomen, zullen we u van tijd tot tijd daarover via email informeren. 

• De jaarlijkse gemeentemiddag is gepland op zaterdag 30 oktober 2021, de vaste 
bezoekers van de avonddienst ontvangen hier aankomende week een email 
over. Omdat we het erg fijn vinden dat we na 2 jaar weer met elkaar kunnen 
samenzijn en eten, zal deze middag/avond extra feestelijk worden met een koud 
en warm buffet. 

• Het koffiedrinken na de kerkdienst is verschoven van 03-10-2021 naar 07-11-
2021. Op deze datum zullen Maarten en Mirjam Bargeman iets vertellen over 
hun zendingswerk in Cambodja. De voorganger Ds. De Goeijen uit Den Ham is 
zelf zendingspredikant geweest in Aziatische landen. 

 

Zendingswerk Maarten en Mirjam Bargeman 
 
Maarten en Mirjam Bargeman hopen zondagavond 07 november na de dienst iets te 
vertellen over hun werk in Cambodja. Ze werken onder de Tampuan bevolking, een 
minderheidsgroepering . Ze laten een filmpje zien en tevens verkopen ze dingen die de 
Tampuan hebben gemaakt. 
 
 



 

 

 

 

Op zondagavond 4 juli zongen we het door Roel Bartels geschreven lied: 
 
Izak en Rebekka vragen: 
Here, geef ons toch een kind. 
God is hun, na vele dagen 
met een tweeling welgezind! 
 
Izak houdt het meest van Ezau. 
Hij eet heel graag van de jacht. 
En Rebekka houdt van Jakob, 
want die wordt “oprecht” geacht. 
 
Jakob is wat soep aan ’t koken 
Ezau smeekt om dit gerecht. 
Jakob heeft toen afgesproken: 
ik jouw eerstgeboorterecht. 
 
Jakob krijgt die grote zegen 
en God redt hem telkens weer. 
Hij beschermt hem op zijn wegen. 
Lof zij God, lof zij de Heer! 
 
Tekst: Roel Bartels 
Melodie: Door de nacht van strijd en zorgen / Liedboek 801 

 
 
Wilt u iets melden of hebt U een bijdrage voor de volgende Nieuwsbrief, dan kunt u 
deze inleveren bij: R. Pothof, per mail: rolf@rolfpothof.nl  
 
De HGG is een stichting tot steun aan de hervormd gereformeerde groepering binnen 
de PKN kerk te Hengelo.  
Deze stichting is als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) erkend.  
Dat betekent dat giften geschonken aan deze stichting aftrekbaar zijn voor de belasting. 
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