Zondag, 4 november 2018
Erediensten

Voorganger

Ouderling

Organist

Bijzonderheden

10:00 uur Radewijk
ds. A. de Lange
fam. Kramer
dhr. J. Kamphuis
10:00 uur Höftekerk
ds. P.J.H. Noordmans dhr. H.J. Broekroelofs dhr. E. Nijzink
10:30 uur Baalderveld
ds. P. Langbroek
dhr. M. Van Baardwijk mw. E. Niemeijer
11:00 uur Oostloorn
ds. W. van der Wel
dhr. B. Blekkenhorst
19:00 uur Stephanuskerk ds. H. Dorgelo
dhr. J. Meilink
mw. H. Davenschot
Collecten:
1e
Zending Kansen bevolking Brazilië 2e
Kerk
Uitgang Onderhoudsfonds
In de ochtenddiensten is er kinderoppas. In de eredienst van Radewijk is er ook kindernevendienst.
Woensdag 7 november 2018 - dankdag
19:30 uur Höftekerk
ds. A. de Lange
dhr. A. Mulder
mw. H. Smit
Collecten:
1e
Diaconie 2e
Kerk
Uitgang Onderhoudsfonds

Orden van diensten
Höftekerk 10.00 uur – Orgelspel, welkom en mededelingen, Aanvangslied: Lied 906: 1,2,8 (God is tegenwoordig, God
is in ons midden, Stilte, Votum en Groet, Zingen: Ps 98: 1 (Zing een nieuw lied)
Gebed van verootmoediging Zingen: Lied 302 (God in de hoog’ alleen zij eer, Leefregel, Zingen: Lied 1006 (Onze Vader
in de hemel), Gebed bij het Woord, Eerste Schriftlezing: Job 19: 23-27 (NBV), Orgelspel: Ich weiss dass mein Erlöser
lebet (Händel), Tweede Schriftlezing: Psalm 139: 1-12 (NBV), Zingen: Ps 139: 8 (Ik loof U die mijn schepper zijt),
Derde Schriftlezing: Marcus 12: 18-27 (NBV), Zingen: Lied 763:1,2,3 (Zij zullen de wereld bewonen, Prediking ‘Ik weet:
mijn redder leeft’. (Job 19: 25a), Zingen: Lied 657 (Zolang wij adem halen, Gebeden, Collecte, Slotlied: Lied 713: 1,
2,5 (Wij moeten Gode zingen, Zegen, daarna gezongen amen (nieuwe versie)
De Opgang 10.00 uur. (dank voor gewas en arbeid) :Welkom / aanvangslied Ps 65: 1 / stil gebed / begroeting naar Ps
100 / vervolg aanvangslied Ps 65: 5 / gebed om Gods ontferming / Gloria: Lied 713: 1, 2 en 3 / inleiding /gebed / lezen
Deut 8: 7-15 (NBV) / zingen Ps 119: 3 / lezen 2 Kor 9: 6-15 (BGT) / zingen Lied 225: 1 en 2 / overdenking / zingen Lied
995: 1 en 2 / dank en voorbeden, stil gebed, onze Vader / inzameling der gaven / slotlied: Ps 150A: 1 t/m 4 / zegen
beantwoord met een gezongen AMEN.
Stephanuskerk 19.00 uur
Het thema van de avonddienst is: “Al zo vaak gehoord!” In deze dienst staan wij stil bij de overbekende gelijkenis van de
Barmhartige Samaritaan. Gesneden koek, of valt er nog iets nieuws te melden? Lied 126a, Onze Hulp, Lied 280, gebed,
Lucas 10: 21-37, Lied 320, preek, Lied 835, Geloofsbelijdenis, Lied 919: 1 en 4, Gebeden, Lied 245, Zegen (amen 3x)
Höftekerk 19.30 uur woensdag 7 nov: dankdag voor gewas en arbeid:Welkom / aanvangslied Ps 65: 1 / stil gebed /
begroeting naar Ps 100 / vervolg aanvangslied Ps 65: 5 / gebed om Gods ontferming / Gloria: Lied 713: 1, 2 en 3 /
inleiding /gebed / lezen Deut 8: 7-15 (NBV) / zingen Ps 119: 3 / lezen 2 Kor 9: 6-15 (BGT) / zingen Lied 225: 1 en 2 /
overdenking / zingen Lied 995: 1 en 2 / dank en voorbeden, stil gebed, onze Vader / inzameling der gaven / slotlied: Ps
150A: 1 t/m 4 / zegen beantwoord met een gezongen Amen
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.
Op 31 oktober is op 91 jarige leeftijd overleden Jennigje (Jennie) Stegeman-Klokkers
Zij woonde aan de Havenweg 146 en was sinds 6 november 2006 weduwe van Jan Harm Stegeman .
Op dinsdag 6 november om 10.00 uur in De Lariks, is er een dienst, waarin we haar leven gedenken.
Daarna vindt de crematie plaats .vanaf 09.30 uur is er gelegenheid tot condoleren. We leven mee met
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
.
Dhr. H. Volkers, Salland 6, is weer thuis.
Dhr. N.J. van Vliet, Salland, woont tijdelijk bij zijn zoon in Putten, met veel zorg. Het wachten is op een plaats in een
verzorgingshuis aldaar. Hij wil iedereen bedanken voor de kaarten, die hij de afgelopen weken ontvangen heeft. Hij heeft
hem goed gedaan.
Mw. Klokkers-Pullen; Zwaluwstraat is voor revalidatie in ClaraFH; Revalidatie-unit 3
Mw. Ina Krol stopte met haar taak als contactpersoon in CN-04. Dhr J. Breukelman, de Brink 19, neemt het van haar
over. We zijn erg blij dat hij dit doen wil, zoals we ook mw. Krol dankbaar zijn voor de jaren dat zij dit werk deed.
Wijk Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Geen wijkberichten ontvangen.

Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Op dinsdag 30 oktober is Hendry Ramaker in de leeftijd van 48 jaar overleden. Hendry woonde aan de
Hoogenweg 10. Rond zijn zevende levensjaar werd bij Hendry de ziekte van Duchenne (spierdystrofie)
geconstateerd. Vanaf zijn tiende zat hij in een rolstoel en de laatste 25 jaar van zijn leven werd hij
beademd. Ondanks dit was Hendry altijd een optimistische persoonlijkheid, die hield van muziek, cabaret
en zijn stekje aan de Hoogenweg. Door de goede zorg van de familie en de thuiszorg kon hij hier heel
zijn leven blijven wonen. De uitvaartdienst wordt gehouden op maandag 5 november in uitvaartcentrum
“de Lariks”. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Bruchterweg.
Baalderveld Kerk en schooldienst
Het thema is “FRAAI is MOOI” Keyboard muziek vooraf. Afkondigingen en welkom. Zingen: Je bent bijzonder.
Begroeting en Thema zetting.Gebed.
Groep 4 en 5 presenteren hun gedichtjes.Groep 6 en 6/7 presentatie. We zingen samen lied 139 B. Groep 7 en groep
8 presentatie. Het verhaal van Naäman.
Inzameling voor de voedselbank.Dankgebed. Zingen lied uit trefwoord “Zomaar gekregen.”Collecte. Wegzending.
Slotlied zingenJe mag er zijn. Zegen.
Basiscatechese: begint deze week op de bloemenhof voor groep 7 en 8.
Dankdag: de Kerk en school dienst is er op 4 november met inzameling voedselbank.
Experimentele dienst : zondag 18 novemberis er een experimentele dienst in De Wanne, om 10.30 uur. Na de korte
viering, waarbij het thema de Emmaüsgangers is,
gaan we naar buiten voor een wandeling voor stilte of een goed gesprek. Na de wandeling komen we terug in de
Wanne voor ontmoeting bij de koffie.
Gedachtenisdienst: op de laatste zondag van het kerkelijk jaar , 25 november is er de Baaldervelddienst waarin wij als
wijkgemeente onze overleden gemeenteleden gedenken.
VO1&2 : Op 14 november gaan we met de VO 1 en 2 groep jongeren op excursie naar de voedselbank.
Blijf verbondenDe maandelijkse nieuwsbrief Baalderveld is er weer. U kunt zich op de website aanmelden voor
toezending per mail van de nieuwsbrieven.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.
zondag 11 november hebben we weer een dienst in samenwerking met leerkrachten en leerlingen van het Kompas. "Er
goed uit zien" is het thema waar de kinderen op school mee bezig zijn en in de kerk laten ze ons er iets van zien en
horen. Wij zijn benieuwd. U en jij komen toch ook?
OUDERENMIDDAG RADEWIJK: Op dinsdag 6 november komen we bij elkaar om 14.00u in De Opgang. Deze middag
komt Mw. Eleveld-Nijboer ons vertellen over Gaitjan en Annegien.
Zondag 4 en 11 november organiseren wij weer de voedselactie in de kerk in Radewijk.Buiten het voedsel dat u kunt
geven, hebben we ook een collectebus. Hier kunt u contant geld geven. Ook digitaal geld geven is mogelijk door middel
van de app Givt op uw telefoon.Naast de nieuwsbrieven vind u de voedsellijstjes. We hopen op een mooie
opbrengst.Werkgroep Dorcas Radewijk,Fenneke en Ali.
Hierbij willen we de Opgang bedanken voor het mooie bloemstuk dat Jan mocht ontvangen voor zijn 80e verjaardan.
Verder ook iedereen bedankt voor de felicitaties in welke vorm dan ook. Jan en Fennie Eggengoor-Hakkers.
Mededelingen.
NAJAARSZENDINGSZONDAG
Vandaag is de 1e collecte in alle diensten bestemd voor Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië.
Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v. ZWO
protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. Najaarszendingszondag 2018.
Namens de ZWO commissie van harte bij u aanbevolen!!
Agenda
zondagavond 11 nov is de derde thema-zangdienst in de serie van offers, verbond en bloed. Wat is het toch een rijke
wereld die er achter deze woorden schuil gaat! En zo heel anders dan je vaak denkt.
Groen gezocht. In de week van 8 december gaan we weer kerstbakjes maken voor de kerstmarkt van zaterdag 15
december bij de Stephanuskerk. Hiervoor zijn we veel groen nodig. Wilt u aan ons denken, mocht u binnenkort gaan
snoeien? Voor info: Erica Meijerink, tel: 06-33580001 of Janneke Meijer, tel: 06-57050404.
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

