Zondag, 22 juli 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
09:30 uur - Stephanuskerk ds. P. Langbroek
dhr. A. Mulder
10:00 uur - Radewijk
ds. A. de Lange
fam. Kramer
11:00 uur - Oostloorn
ds. P. Langbroek
19:00 uur - Stephanuskerk ds. L. van Rikxoort Onbekend
Collecten:

1e

Diaconie

2e

Eigen Jeugdwerk

Organist
dhr. T. Broekroelofs
dhr. J. Broekroelofs
dhr. B. Blekkenhorst
mw. A. Hamberg

Bijzonderheden
Doopdienst

Uitgang Onderhoudsfonds

In de ochtenddiensten is er kinderoppas. In Radewijk is er ook Kindernevendienst
Orden van diensten
09:30 uur Stephanuskerk Thematische dienst. Zie onder voor meer informatie. Begroeting. Drempelgebed met lied 295.
Thema: Wat is liberaal christendom? Lezing Matteüs 5 vers 13 t/m 16. Stilte. Zingen Lied 823 vers 1,2, 4 en 5. Thema: Van
God spreken. Lezing Exodus 3 vers 13 t/m 16. Stilte. Het thema in stellingen. Gesprek. Gebed met lied 978. Inzameling van
de collecte. Wegzending en zegen met lied 430.
10.00 uur Radewijk: We dopen in deze dienst Daniek Schepers. Welkom, aanvangslied: Ps 92: 1, 2 / stil gebed /
begroeting, vervolg aanvangslied: Ps 92: 3, drempelgebed, leefregel: het grote gebod, zingen: 344: 1, 2 en 3, doop Daniek
Schepers, zingen: Verbonden met vader en moeder (Geroepen om te Zingen 79) gebed, lezen: Daniël 1 (NBV) zingen,
Opwekking , prediking, zingen: Lied 361: 1 t/m 7, dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader , inzameling der gaven,
slotlied: 974: 1 en 5, zegen beantwoord met een gezongen AMEN
19.00 uur Stephanuskerk,orgelspel, welkom, lied: Psalm 146: 1,2 en 3, moment voor persoonlijk Gebed, votum en groet,
aanvangstekst: luister geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen naar wereld maatstaven arm zijn, uitgekozen
om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? Jacobus 2 :
5, lied 413 : 3, gebed om verlichting met de Heilige Geest, lied: Psalm 51 : 5, sc hriftlezingen”Maleachi 1 : 1-5 en Romeinen
9 : 6-13, lied: Gezang 451 (liedboek 1973) verkondiging, lied: 146c : 3, Geloofsbelijdenis,lied 146c ; 7, avondgebed,
inzameling der
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.
Overleden:
Op vrijdag 13 juli overleed Gerard Bolte, op de leeftijd van 73 jaar.
Hij woonde in de Marslanden, van Coeverdenstraat 9. De afscheidsdienst was op donderdag 19 juli, in de
Stephanuskerk. Daarna heeft de crematie plaats gevonden.
Wij leven mee met zijn vrouw Harmie Bolte-Nijboer, met dochter Karin, zoon Erik en met hun gezinnen, en alle
verdere nabestaanden. Laat Gods troost en kracht er voor hen zijn.
(dit bericht is vorige week al afgekondigd)
In CFH verblijven Mw. B. Salomons-Borg, Havenweg 2 (Unit 3 K29), mw D. Koers- van der Veen, Havenweg 120 (unit 5
K4), mw G. ter Wielen-Lugies, Havenweg 86 (Unit 5 K3). Mw. H.Stroeve-Koers (De Spinde 29) verblijft in ClaraF.Heem
voor revalidatie( revalidatie-unit 1; kamer 1)
Mw Neeltje Jonkers is tot 13 augustus met vakantie. Mw Noortje de Lange neemt waar.
Wijk Baalder: ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Zieken: Mw.Jennie Veen, Oosthof 25 is weer thuis. De operatie is geslaagd. Het gaat goed met haar.
Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Baaldervelddiensten: De laatste Baaldervelddienst in de Beek was op zondag 1 juli. We sloten de lezingen en diensten
over het verhaal en de worsteling van Job af. We kregen van de voorbereidingsgroep een vraag van bezinning mee over
de wijze waarop datgene wat er in ons leven gebeurt verandering kan geven in ons persoonlijk geloven. Een mooie
werkvraag om in deze zomer bij stil te staan: “Op welke manier is jouw geloof veranderd door gebeurtenissen in je leven ?”
Nieuwsbrief: er is weer een nieuwe nieuwsbrief Baalderveld, zie 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.
Wijk Radewijk:ds. de Lange - tel. 266653.
Door een val van de trap heeft mw. J. Hekman-Kappers, Radewijkerweg 6, haar bekken gebroken. Ze is inmiddels
opgenomen voor revalidatie in Clara Feyoena Heem, adres Unit 2 Kamer 19.
Mededelingen;
Hartelijk dank voor de bloemen uit de Opgang, kaarten en felicitaties die wij mochten ontvangen bij ons 60 jarig huwelijk.
Gerrit Jan en Geertje Rigterink, Olsmansdijk 10a
Zondag 8 juli werd ik verrast met de bloemen uit "De Opgang'' hartelijk dank. Johan Borger Grensweg 8.
Heel hartelijk bedankt voor de vele beterschapwensen, in welke vorm dan ook. Het is goed te weten dat er zoveel aan je
wordt gedacht. Ik ben heel erg dankbaar dat ik me weer wat beter voel. Hartelijke groet, Henk Gort, Irenestraat 2.
Zomertijd: een serie thematische diensten in de Stephanuskerk Voorganger ds. Piet Langbroek
In een serie van een aantal diensten zijn een aantal gedeelten uit het boek ‘Liberaal christendom’ leidend. (uitgeverij
Skandalon 2016). In alle ruimte en met een open blik zoeken we naar de relevantie van de christelijke traditie voor vandaag
en wat dat betekent voor ons geloven. En: Wat betekenen wij als geloofsgemeenschap voor onze samenleving? Uitgelegd
wordt wat liberale theologie is en wat daarin de vertrekpunten zijn. De orde van deze thematische diensten verloopt iets
anders dan de gebruikelijke liturgie. Het is interactief en open en er is stilte en gesprek om over de inhoud na te denken.
Zondag 22 juli om 09.30 uur in de Stephanuskerk
Zondag 5 augustus om 09.30 uur in de Stephanuskerk
Zondag 19 augustus om 19.00 uur in de Stephanuskerk (avonddienst)
Zondag 19 augustus om 10.00 uur in de Opgang te Radewijk
Avonddienst op 29 juli – Sing-in.
Graag vragen wij jullie speciale aandacht voor de volgende week zondagavond. Dan
houden we in de Stephanuskerk een SING-IN, met medewerking van de gospelgroep
Promises uit Rijssen. Natuurlijk gaan we naar de groep luisteren, maar we gaan vooral
ook zelf veel zingen, samen met hen.
Thema: ‘VERHEERLIJK ZIJN HEILIGE NAAM’.
Iedereen welkom, uiteraard ook vakantiegasten!

DONDERDAGAVONDCONCERT; op 26 juli a.s. kunt u luisteren naar Anneke Hamberg (orgel) en Heike Staudinger
(altblokfluit).
Zij spelen in de Höftekerk werken van o.a. J.S. Bach, G.F. Händel en G.P. Telemann.
Zoals gebruikelijk, begint het concert om 20.00 uur, is de toegang gratis en kunt u aan de uitgang een vrijwillige bijdrage
geven.
HARTELIJK WELKOM.

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

