Erediensten
Organist
09:30 uur Höftekerk
10:00 uur Radewijk
11:00 uur Oostloorn
19:00 uur Stephanuskerk

Voorganger

Ouderling

ds. A. de Lange
ds. W. van der Wel
dhr. E. Odink
ds. W. van der Wel

dhr. A. Sportel
dhr. G.J. Ramaker

dhr. R. Hamberg
dhr. J. Kamphuis

fam. Drenth

mw. H. Davenschot

Zondag, 12 augustus 2018

Collecten: 1e Zending Kinderen in Kameroen
2e Kerk
Uitgang Onderhoudsfonds
In de ochtenddiensten is er kinderoppas. In Radewijk is er ook Kindernevendienst.
Orden van diensten
Höftekerk 930 u. : Welkom / aanvangslied: Ps 68: 2 / stil gebed / begroeting /vervolg aanvangslied: Ps 68: 7 /
verootmoediging / leefregel: 1 Pe 2: 4-8 + 11-12 (BGT) / zingen: Ps 118: 1 en 8 / gebed van de zondag / Inleiding op
de lezing / Daniël 2: 1-12 (NBV) / zingen: Lied 848: 1 – 5 / Daniël 2: 31-41A+44-45 (NBV) / zingen: Lied 326: 1 t/m 6 /
prediking / zingen: Lied 771: 1, 2 en 3 / mededelingen dank- en voorbeden / inzameling der gaven / kinderen terug uit
oppas / slotlied: 704: 1, 2 en 3 / zegen beantwoord met een gezongen AMEN
Radewijk 10.00 uur. Welkom; Lied 212: 1 en 2; Klein gloria; Stil gebed; Bemoediging en groet; Gebed;Lied 836;
Prediker 1:1-11; 717; Romeinen 8:14-26; Lied 902: 3 en 4; Overdenking; Lied 700; Gebeden; Inzameling; Lied 839;
Uitzending en Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. Welkom; Lied 8b; Stil gebed; Bemoediging en groet; 783; Gebed bij de opening van de
bijbel; Genesis 1:24-2:4a; Lied 162;Overdenking; Lied 839; Gebeden; Inzameling; Lied 246b: 1-6; Zegen;
Lied 246b:7.
Wijk Centrum-(Zuid en Noord): ds. Noordmans, tel. 261507, mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744, ds. de
Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653.
Als bezoekmedewerkster van Centrum Zuid is mw. Corry Nijenhuis vele jaren actief geweest.
Heel bijzonder als iemand zich zo lang inzet voor de kerkelijke gemeenschap. Daarvoor willen wij haar heel erg
hartelijk dank zeggen. Mw. Marianne Hoek zal het van haar gaan overnemen en haar wensen wij een goede tijd toe.
Voor de Burgemeester Bramerstraat (sectie 15 CN) zijn wij dringend op zoek naar 3 contactpersonen.
Voor meer informatie kunt u bellen naar: tel. 857235 of tel. 266653
WijkBaalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Op 3 augustus overleed in de leeftijd van 61 jaar Ankie Visscher, Oosthof 9. Haar man Jan, hun
kinderen Heleen en Lowie, Marieke en Jeroen, Janneke en Mark én hun kinderen blijven met goede
herinneringen en gemis achter. De afscheidsdienst vond op 9 augustus plaats in de Lariks. Psalm 121 –
de Heer is uw bewaarder – was de leidende tekst en we haalden veel herinneringen op. We wensen haar
man en kinderen heel veel sterkte. (dit bericht is al afgekondigd).
Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Op vrijdag 3 augustus is Amber geboren. Zij is het dochtertje van Mark en Jean de Vries en zusje van Esmee. We
wensen het gezin met de felicitaties alle goeds toe. Hun adres is Boterbloem 150 , 7772 NS Hardenberg.
Baaldervelddiensten:
Tijdens de laatste Baaldervelddienst voor de zomertijd kregen we van de voorbereidingsgroep een vraag mee over de
wijze waarop datgene wat er in ons leven gebeurt verandering geeft of kan geven in ons persoonlijk geloven.
Een vraag om bij stil te staan: “Op welke manier is jouw geloof veranderd door gebeurtenissen in je leven ?”
Nieuwsbrief: de nieuwsbrief Baalderveld juli/augustus is te vinden op de website.
Taakgroep Pastoraat:
Wanneer u bezoek ontvangen wilt, om welke reden ook, dan is wijkpredikant Piet Langbroek hiervoor beschikbaar,
alsmede de leden van de taakgroep pastoraat. U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken. Nu wij een vacature
kerkelijk werker hebben is het belangrijk dat u zelf laat weten bezoek op prijs te stellen. In onze wijkgemeente worden
vanuit de taakgroep pastoraat bezoeken gedaan, maar we verwachten daarbij van de wijkgemeenteleden dat zij zelf
aan de bel trekken.

Zomergroet:
We wensen elkaar een goede zomertijd toe van rust en reizen, van inspiratie en nieuwe energie. Het nieuwe seizoen
begint met de startdienst in de Beek op zondag 2 september. Hartelijke zomergroet van de wijkkerkenraad en de
verschillende taakgroepen.
Wijk Radewijk:ds. de Lange tel. 266653.
Radewijk: We zijn blij met Hendrik-Jan Kelder en Johanna Kelder-Dorgelo (Wellebeekweg 6) die woensdag 15
augustus hopen te vieren dat ze elkaar 60 jaar geleden liefde en trouw beloofden. Ondanks de zorgen om zijn
gezondheid wensen we hun een heel fijne, feestelijke dag toe samen met kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
familie en vrienden. Dat ook deze dag als een gezegende beleefd mag worden
Mededelingen
In het kader van de donderdagavondconcerten is er op donderdag 16 augustus in het
Morgenlicht een orgelconcert dat wordt gegeven door Andrew Clelland en Michael
Stephens-Jones uit Engeland. De aanvang is om 20.00 uur. Bij de uitgang wordt een
vrijwillige bijdrage gevraagd.
Onder de titel “Thijs Buit – Schilder” organiseert de werkgroep Kunst in de Kerk Radewijk voor de zesde maal een
spraakmakende expositie in de Opgang te Radewijk. Deze keer blijven wij dicht bij huis. Hoewel dit niet voor iedereen
bekend is, woont en werkt Thijs Buit al decennia lang in het prachtige landelijke dorpje Rheeze. De woning en het
atelier liggen verscholen in het groen van de Rheezerbrink. U vindt er geen bordje aan de weg die dit idyllische plekje
verraadt. Je moet dan ook op de hoogte zijn van het bestaan en een afspraak met zijn vrouw Janssien maken om het
‘heiligdom’ van Thijs te kunnen betreden. De tentoonstelling is geopend op maandagen en donderdagen van 13.30 tot
16.30 uur in de maanden juli en augustus. Werkgroep Kunst in de kerk
Zomertijd: Thematische diensten
In een serie diensten waarin ds. Langbroek voorgaat zijn een aantal gedeelten uit het boek ‘Liberaal christendom’
leidend.
Het is boek is uitgegeven door uitgeverij Skandalon in 2016 en heeft als ondertitel ‘Ervaren, doen, denken.’
Uitgelegd wordt wat liberale theologie is en wat daarin een aantal vertrekpunten voor een moderne theologie zijn.
Zie voor een beschrijving van de twee diensten die geweest zijn de website van onze kerk
www.pknhardenbergheemse.nl
Zondag 19 augustus om 10.00 uur in de Opgang te Radewijk
Zondag 19 augustus om 19.00 uur in de Stephanuskerk (avonddienst)
Het kerkelijk bureau is in de maand augustus gesloten. Ook kunt u deze maand geen collectemunten halen in de\
Schakel en de Esch.

OUD PAPIER kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur tot 16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk.
KOPIJ voor 'Kerk nieuws' per mail naar kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl vóór donderdag 18.00 uur. Stencilwerk
kunt u mailen naar drukwerk@pknhardenbergheemse.nl HET KERKELIJK BUREAU is open op dinsdag van 11.00 12.00 uur Scholtensdijk 22, 7771 CV, tel. 0523 - 680833. E - mail: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl

