Zondag, 23 september 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur - Höftekerk
ds. J. Kruiter
mw. J. Welleweerd
dhr. R. Hamberg
10:00 uur - Baalder
ds. W. van der Wel mw. A. Meijer
dhr. B. Slijkhuis
10:00 uur - Radewijk
ds. A. de Lange
fam. Kramer
dhr. H. Boerman Startzondag
11:00 uur - Oostloorn
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. B. Blekkenhorst
19:00 uur – Stephanuskerk ds. L. van Rikxoort mw. A. Polman
mw. H. Davenschot
Collecten:
1e
Diaconie
2e
Kerk
Uitgang Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas. Kinderdienst is er in de dienst van Radewijk.
Orden van diensten
10.00 Höftekerk
Ps. 100: 1-4, Stil gebed – Votum – Groet,
Groet 859:1,2, Verootmoediging, Bemoediging, 103a: 3,4,
3,4 Gebed,
Deut 6:1-3. Lev. 19:33-34, 320: 2,3, Marc. 9:30
9:30-37, 836:2, Verkondiging, 973:1-4 Dienst der gebeden:
Voorbede-Persoonlijk, Gebed- Gezongen, Onze Vader Lied 1006, Collecte, 838:1,2, Zegen
Het nieuwe Amen.

10.00 De Opgang: orde voor de startdienst in Radewijk: welkom; zingen Ps 139B: 1 en 2 ; begroeting ;
zingen Lied 195 ; gebed om Gods ontferming ; glorialied: 889 ; inleiding op het thema: geloofgesprek ; gebed
om de heilige Geest lezen Mc 8:27-33;
33; korte uitleg (1): wie is Jezus?; Rebecca en Dorien zingen «De
Rivier»; de gemeente reageert via Kahoot; zingen: Ik neem even de tijd; korte uitleg (2): praten over je
geloof?; Rebecca en Doreen zingen «God van Licht» en «Samen voor altijd»; (mededelingen); dank- en
voorbeden, stil gebed, onze Vader; inzameling der gaven, ondertussen zingen Rebecca en Doreen «Ik wens
jou»; uitleg vervolg programma; slotlied: Lied 848: 1 t/m 5; zegen beantwoord met een gezongen AMEN.
19.00 Stephanuskerk. inleidend orgelspel; woord van welkom en afkondigingen ; intochtslied: Psalm 122: 1
en 3; moment voor persoonlijk gebed; votum en groet; lied: 146c: 1 en 3; geloofsbelijdenis (gesproken);
lied: 146c: 7; gebed om verlichting met de Heilige Geest; schriftlezingen: Psalm 105: 1-15 en Romeinen 11:
25-36 ; lied: Psalm 105: 1, 3 en 18; verkondiging ; lied: Psalm 95: 3 en 4; dankgebed – voorbeden;
inzameling van de gaven; slotlied: 943;; wegzending en zegen; gezongen ‘amen’ (3x); uitleidend orgelspel
Wijk Centrum-(Zuid en Noord): ds. Noordmans, tel. 261507, mw. N. Jonkers-Salomons,
Salomons, tel. 263744,
ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653.
overleden:
zondag september is overleden Hendrik Jan Woldman, Burg. Bramerstraat 81 (de Bekke).
Henk Woldman was 89 jaar oud. We leven mee met zijn familie en vrienden, ihb zijn dochter
Cora en haar gezin. Zaterdag 22 sept was de crematie in Ugchelen.
zieken: mw. G. Dasselaar (Vechtvoorde) revalideert in Clara Feyoena Heem.
Wijziging contactpersoon.
Mevrouw Compagne,, Schuitestraat 122, heeft onlangs aangegeven te willen stoppen als contactpersoon in
wijk CZ-04 (Spoorstede). Hierbij bedanken wij haar hartelijk voor haar inzet de afgelopen jaren.
Mevrouw Nijeboer, Schuitestraat 80, zal de taken gaan ove
overnemen.Fijn
ijn dat u ons team komt versterken.
Wijk Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Op 23 september vieren we in de Baalderdienst de inzet van mensen voor de kerk als ambtsdrager én
sowieso, de inzet van mensen voor elkaar, voor God, voor de wijk en de kerk. We staan stil bij het vertrek:
van Rines Groothuismink (scriba van de voormalige classis Hardenberg), Herman van Olst (diaken), Gerard
Bolks (diaken), en Betsy ter Maat (als ouderling). We verheugen ons over het aantreden Hans Harlaar en
Geja Taatgen als diaken, van Albert Nieborg als ouderling (duo
(duo-baan
baan met Ineke) over het feit dat Wim
Wi
Laarman nog vier jaar doorgaat als diaken. Daarnaast gaan Jelto en Janet Drenth nog 2 jaar door als
ouderling en zijn er nog twee mensen – Johannes Martens en Irene Hallink – die nog een jaar doorgaan. We
zijn blij en daarom is het thema “mooi veur mekoar”.
mekoar”. Dat thema heeft meer lagen: het is mooi als je er voor
elkaar bent én – op één vacature na – zijn alle vacatures vervuld en hebben we het mooi voor elkaar en
proberen we er in de wijk op veel manieren mooi voor elkaar te zijn! De nu
nu-je-onderwegband
onderwegband zorgt
zo voor de
begeleiding, Er is een activiteit voor de kinderen van groep 1-6
1 6 en voor TOZ én er is kinderoppas met o.a.
een ballenbak! Laat die kleintjes maar komen…….

Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Op zondag 30 september komen we om 10:30 uur samen in de Wanne voor een experimentele dienst. We
gaan aan de gang met het thema ‘Een goed gesprek’.
Op zondag 7 oktober vieren we de doopdienst waarin jeugdkoor Animato meewerkt met muziek en zang.
Geboren: Job en Linda Hudepohl vertellen van de geboorte van hun dochter Kiera en zusje van Noah op
4 september. ‘How wonderful is life now you’re in the world. Van harte gefeliciteerd en alle goeds gewenst.
Het gezin woont Klaproos 53, 7772 LG
Vakantie: wijkpredikant Piet Langbroek heeft vakantie t/m donderdag 27 september. Ds. Wim van de Wel
neemt waar.
Agenda:
 ma 24 sept vergadert de AK
 do 27 sept vergadert het Platform van Kerken
 zo 30 sept de tweede in een serie van 3 themazangdiensten over offers, verbond en bloed.
Mededelingen
Wijzigingen collecterooster 2018 zondagen 30 september en 7 oktober 2018. Op zondag 30
september is de 1e collecte bestemd voor de actie: “Versterk de kerk in het Midden-Oosten” in plaats van
voor “de Diaconie” De 2e collecte is bestemd voor de “Kerk” in plaats van “Kerk en Israël”. Op zondag 7
oktober is de 2e collecte bestemd voor “Kerk en Israël” in plaats van voor de “Kerk”. Van harte
aanbevolen. De Diaconie.
Zondag 30 september a.s. kerkdienst met medewerking van het koor El Shaddai uit Wierden.
Stephanuskerk, 10.00 uur.
Vandaag is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee samen te zijn. Overal is
ruimte voor, hartelijk welkom op de zondagmiddag voor alleengaanden. Welkom vanaf 14:30uur in de
wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45,
Overal is intussen de nieuwe folder van Zin in (voorheen Voto)
bezorgd. HEBT U ZICH AL AANGEMELD VOOR ÉÉN OF MEER
ACTIVITEITEN. Zo ja, dan zullen we u graag verwelkomen.
Kijk ook op www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
Zondag 16-09-2018 was mw.Z.Altena-Huisjes Oostloorn jarig. kamer 002 Bellefleur. Ze werd 101 jaar.
Hartelijk dank voor de felicitaties voor ons 50 jarig huwelijk Fantastisch, Henk-Hilly Aalderink-Herbers.
Blij verrast was ik zondag 9 september toen de bloemen van de Baalderdienst bij ons gebracht werden.
Prachtig en veel kaarten gekregen, wat fijn dat er zo meegeleefd wordt. Dat doet ons goed. Het gaat
langzamerhand een klein beetje vooruit. Dineke Hoogeveen, Hofweg
OUDERENMIDDAG HARDENBERG we starten weer op dinsdag 25 september om 14.00 uur in De
Schakel. Deze middag komen Jan en Tine Visser vertellen over hun fietstocht naar Rome. Iedereen is
hartelijk welkom. Hebt u problemen met vervoer dan kunt u bellen met Gerard Timmerman tel. 261735
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 5 oktober van 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 6 oktober
van 10:00 tot 13:00 uur wordt er weer een kleding en boekenbeurs gehouden in de Schakel. Heeft u thuis nog goede,
bruikbare kleding (ook graag kinderkleding) en boeken voor dit doel, dan kunt u deze inleveren op de volgende
adressen: fam.de Weerd, Klinkerweg 4; fam. Feenstra, Vechtvoorde 2; fam. Blaak, Eiberhof 21, fam. Imminga,
Ondermaat 22; fam. van der Velde, Loorlaan 4; fam. van Faassen, Eendekroos 15; fam. Bakker, Ganzebloem 6 en
fam. Heidotting, Löhnisweg 1. De niet verkochte kleding gaat eveneens naar een goed doel! Wij zijn nog op zoek
naar vrijwilligers die mee willen helpen met o.a. het sorteren van de kleding/boeken in de weken voorafgaand aan de
kledingbeurs, het sjouwen van de dozen het uitpakken van de kleding en boeken. Voor meer informatie: IenaImminga,
tel: 262832 of ienaimminga@live.nl.
Het goede doel is Stichting Bobokan, Burkina Faso. Wij ondersteunen met onze stichting onze school in
Bobodioulasso. Op dit moment zitten er ruim 300 leerlingen verdeeld over 6 lokalen op school. We zijn een heel kleine
stichting, die begonnen is toen onze dochter in 2002 naar Burkina Faso ging om daar haar Foster Parent kindje te
bezoeken. Ze ontmoette hier Salia Traore die met zijn vrienden een stichting was begonnen om de kinderen in zijn wijk
meer kansen te kunnen bieden dan die ze zelf hadden gehad. Ondertussen hebben we ruim 300 leerlingen op school
verdeeld over 6 lokalen en 6 leerkrachten. We hopen door middel van de verkoop van eigen gemaakte zeep in Bobo en
de huuropbrengst van een stuk land dat we onlangs hebben gekocht, zover te komen dat de hulp van onze stichting niet
meer nodig zal zijn omdat ze zich zelf kunnen bedruipen. Dat is een WENS maar zover is het nog lang niet en blijven we
afhankelijk van giften uit Nederland. We zijn dan ook erg blij dat de opbrengst van de kleding- en boekenbeurs deze keer
naar BOBOKAN gaat. Voor meer informatie www.bobokan.nl Alvast alle gevers hartelijk dank u wel!
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
naardrukwerk@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

