Zondag, 7 oktober 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Höftekerk
ds. W. van der Wel
mw. M. Cuperus
mw. H. Smit
10:30 uur Baalderveld
ds. P. Langbroek
dhr. A. Broekroelofs mw. E. Niemeijer
mmv Animato
10:00 uur Radewijk
ds. Woltinge, Zwolle
mw. A. Peeneman dhr. J. Broekroelofs
11:00 uur Oostloorn
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. B. Blekkenhorst
19:00 uur Stephanuskerk ds. W. van der Wel
mw. I. Berenst
dhr. T. Broekroelofs
e
e
Collecten:
1 Sulawesi
2 Kerk en Israël Uitgang: Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas, Kinderdienst is er in de dienst van Radewijk.
Orden van diensten
Stephanuskerk 10.00 uur: Psalm 87; Stil gebed; Bemoediging en groet; Drempelgebed; Woorden van leven; Woorden
hoe te leven Marcus 12:28-34; Lied 320: 1-4;
4; Gebed bij de opening van de bijbel; Lezing: Hebr 11:1
11:1-2,
2, 8-16;
8
Zingen:
803: 1,2,4,5,6; overdenking; Zingen:
ingen: 827; Gebeden; Inzameling; Slotzang: 868: 1,2,5; Uitzending en zegen
Radewijk 10.00 uur:: LB107: 1,2, stil gebed, onze hulp
hulp-groet-drempelgebed,
drempelgebed, LB107:3,4. Gebedsintentie,LB 367B, dienst
van het woord, (kinderlied), Jesaja 2:1-5,
5, LB 1016, Markus 10:1-16,
16, LB 782m verkondiging, LB65, voorbeden, stil gebed,
onze vader, collecte, slotlied, wegzendingzegen, 3xamen.
Stephanuskerk 19.00 uur: Bij de avonddienst. Dit wordt een meditatieve dienst met zingen, lezingen en telkens een
korte overdenking. Thema “kind van God”. Ook hier zal een link zijn met kerk-en-Israël….,
kerk
Israël…., een Vader had en heeft twee
zonen…
287: 1,2,5; Stil gebed; Bemoediging en groet; Gebed bij de opening van de bijbel; Lucas 15: 25
25-32;
32; Korte overweging ;
Lied 868: 2,3,5; Marcus 10:13-16; Korte
e overweging; 315: 1 en 2; Romeinen 8: 12-16;
16; 675: 1 en 2; Gebeden;
Inzameling; Slotzang: 246b: 1,2,3,5; Uitzending en zegen; 246b:7 als amen
Wijk Centrum-(Zuid
(Zuid en Noord): ds. Noordmans, tel. 261507, mw. N. Jonkers
Jonkers-Salomons,
Salomons, tel. 263744, ds. de Lange
en mevr. N. de Lange tel. 266653.
Overleden:
zaterdag 29 september jl. overleed Berendina Gezina Reinders-Roelofs,, op de leeftijd van 88 jaar. Ze
werd de laatste jaren van haar leven liefdevol verzorgd in Oostloorn. Berendien was sinds 8 april 2010
2
weduwe van Gerrit Reinders en ze was eerder gehuwd geweest met Gerrit Jan Weitkamp. De
afscheidsdienst was afgelopen donderdag 4 oktober in de Stephanuskerk, waarna de begrafenis op de
Larikshof heeft plaatsgevonden. We leven mee met de kinderen, klein
klein- en achterkleinkinderen, verdere
familie en bekenden. (dit bericht is al afgekondigd).
28 september jl. overleed Diny Legters-Verstraete,
Legters
in de leeftijd van 90 jaar. Ze werd goed verzorgd in
Oostloorn. Sinds 3 mei 1998 was ze weduwe van Heinz Legters. Voordat ze naar Oostloorn ging woonde ze
onder meer in de flat bij de haven, Vechtvoorde,
Vecht
De afscheidsdienst was op vrijdag 5 oktober in het
uitvaartcentrum de Lariks, waarna de ter aarde bestelling op de Larikshof plaatsvond. We leven mee met de
kinderen, kleinkinderen en met de andere nabestaanden. (dit bericht is vorige week al afgekondigd).
29 september jl. overleed na ernstige ziekte Jennigje Geertjes-Meulenkamp,, op de leeftijd van 84 jaar. Ze
woonde aan de Koppellaan. Sinds 20 februari 2011 was ze weduwe van Jan Geertjes. De uitvaartdienst
was/is op zaterdag 6 oktober om 13.30 uur in de Stephanuskerk. Daarna was/is de begrafenis op de
Larikshof. We leven mee met zoon Gerrit en zijn gezin. Jennie Geertjes was een dankbare moeder en oma
en veel mensen zullen haar missen.
zondag 30 september is overleden Gerrit Roelof Kampherbeek.. Samen met zijn vrouw woonde hij in
Oostloorn, voorheen aan de Sportlaan. Hij werd 86 jaar. De rouwdienst voorafgaand aan de begrafenis op
de Larikshof vond zaterdag plaats vanuit de Witte of Lambertuskerk.. We leven mee met zijn vrouw, hun
kinderen en klein- en achterkleinkinderen.
Dhr. H. Volkers, Salland 6, is afgelopen week in Isala plotseling gedotterd. Inmiddels is hij weer in
Hardenberg, RZZ K 34.Dhr. N.J. van Vliet,, Salland, verblijft nog in Reactiveringscentrum Klimop, kamer 309, Wethouder
Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk. mw.
w. D.Koers
D.Koers- van der Veen,, voorheen Havenweg, woont nu in Oostloorn (k 149).
Aangeboden door een gemeentelid:: voor wie slecht ziet en nog wel grote letters kan lezen: het NT in de Nieuwe Bijbel
Vertaling. Graag melden bij Neeltje Jonkers
Huwelijk:
We vinden het mooi u te laten weten dat op vrijdag 12 oktober aanstaande onze zoon Jacob gaat trouwen met
Willemien Leguijt. De trouwdienst vindt plaats in Tjamsweer, waar de pake (opa) van Jacob vele jaren predikant is
geweest. Voorganger ds. Pieter Noordmans.
mans.
Gezocht: vrijwilligers die willen helpen bij de Meanderdiensten. 1 x per 5 weken. Info: 266653.
Expositie en Vriendschap,, twee vriendinnen Marijke Pottjewijd en Ina Kruiter, laten in een kleurrijk zien hoe ze elkaar
inspireren en stimuleren om een mooi plaatje te schilder. In de Schakel bent u hartelijk welkom.

Bevestiging pastoraal bezoekers en diaken – zondag 14 oktober:
Voor de centrum wijken worden op zondag 14 oktober twee pastoraal bezoekers bevestigd en één diaken. De dienst is
om 10.00 uur in de Stephanuskerk. De pastoraal bezoekers zijn: mw. Lies van Noort, Leeuwerikstraat, en dhr Gert
Weitkamp, Voorstraat, diaken Zientje Lammers, Bruchterbeekweg. We zijn blij met deze gemeenteleden; zij willen
helpen bij het uitvoeren van het belangrijke werk van onze gemeente, pastoraal en diaconaal.
We nemen op 14 oktober afscheid van deze leden van onze kerkenraad: Henk Altena, Jan Muis en Jannie
Plaggenmarsch; wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun trouwe dienst!
Aan de dienst van 14 oktober werkt zanggroep Joy uit de Krim mee!!
Wijk Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Mw Bremmer-Bouma, Polberg 6, is thuis ongelukkig ten val gekomen en daardoor in het RZZ beland. Op het moment
van schrijven is het kamernummer nog niet bekend, maar kaartjes zijn welkom.Op zondag 14 oktober is er weer een
Baalderdienst om 10 uur in Sporthal de Kamp. Het thema deze dienst is 'Onvoorwaardelijke liefde'. Het is een feestelijke
dienst want we hopen Marit Visser, Sarah-lynn Herma Maathuis, Amber de Vries en Jasmijn Slot te dopen. Gerhard
en Jenine Slot - ouders van Jasmijn - gaan belijdenis doen. Onze voorganger is ds. Wim van der Wel en het
liedboekkoor begeleid ons muzikaal. Voor de tieners is er TOZ en de kinderen van groep 1 tot 6 gaan een leuk werkje
maken!
Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Bij de dienst: Vandaag (7 okt) vieren we in Baalderveld de doop van Niels, geboren op 27 juli en zoon van Johan Bolks
en Margriet Maneschijn en broertje van Kim en Ilse. (Hoogenweg 18). En we vieren de doop van Bram, geboren op 17
juli en eerste kindje van Erwin en Ellen Hutten. ( Boterbloem 102). En we vieren de doop van Kes, geboren op 18 juli en
zoon van Roy en Rianne Jurgens en broertje van Liam, Mels en Mauri. ( Floralaan 133).
Leesgroep Baalderveld As.dinsdag 9 oktober om 20 uur in de Wanne. Wie wil aansluiten is van harte welkom. Komend
seizoen gaan we hoofdstukken uit verschillende boeken lezen. Informeer bij Piet Langbroek.
Basiscatechese De basiscatechese op de Bloemenhof voor groep 7 is op de maandagen 5, 12, 19 en 26 november na
schooltijd. Voor groep 8 is het op de dinsdagen 6, 13, 20 en 27 november.
VO 1 & 2 Jongeren uit voortgezet onderwijs VO 1 en 2 worden woensdag 17 oktober om 19 uur in de Wanne verwacht
voor het programma. In november brengen we een bezoek aan de voedselbank in Hardenberg. Jongeren die afscheid
namen van de kindernevendienst en basiscatechese, maar ook anderen worden uitgenodigd.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653 – geen berichten ontvangen.
Mededelingen.
De afgelopen week heeft het College van Diakenen en de ZWO commissie besloten om de eerste collecte in de dienst te
houden voor de slachtoffers van het Indonesische eiland Sulawesi.
Tevens hebben beide instanties besloten om de opbrengst van de collecte te verdubbelen: 50% door de
Diaconie en 50% door de ZWO. Uw gebed en financiële bijdrage zijn hard nodig!
Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v. ZWO
protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. “Sulawesi”.
Vandaag is de 2e collecte bestemd voor het werk van Kerk en Israël. Israëlzondag: Het gesprek gaat altijd door Voor
de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de identiteit. Ze voelt zich
onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is voortgekomen uit
de Joodse traditie. Tegelĳk voelt ze zich ook verbonden met Palestĳnse christenen en komt ze op voor recht en
gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek
met en over Israël en informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende jaar is het speerpunt om
jonge mensen meer te betrekken bĳ wat de verbondenheid met Israël betekent. Geef aan de collecte of maak een
bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Kerk en Israël. Van harte
aanbevolen. Uw Diaconie.
Vandaag is de wijkgebonden collecte voor de schooltasjes voor kinderen in Roemenië. Er mag ook schoolspullen
in natura in geleverd worden. In lever adres Alb. Risaeusstraat 4. Namens iedereen bedankt.
Dinsdag 16 oktober avond voor alle vrijwilligers in Centrum Zuid en Noord. Dinsdagavond 16 oktober wordt u als
vrijwilliger in Centrum Zuid en Noord van harte uitgenodigd in de Schakel voor een gezellig samen zijn met als
thema“Wie, wat, waar in de Kerk”.Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 starten we met een korte vesper in
samenwerking met “Zevenmaal”.Voor zover mogelijk, neem dan uw mobiele telefoon mee. Als u geen
internetabonnement hebt is dat geen bezwaar, er is gratis wifi in de Schakel.Na afloop van het programma, ongeveer om
21.15 uur, is er een hapje en drankje.
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 gaat
snoeien? Voor info: Erica Meijerink, tel: 06-33580001 of Janneke Meijer, tel: 06-57050404.
Volgende week zondag 14 oktober 2018 zal er tijdens de eerste rondgang gecollecteerd worden voor de
Werelddiaconaatzondag. Dit is tevens de WERELDVOEDSELDAG 2018.
Het thema van deze Zondag is "Leven van visserij in de bergen van Nepal” Er zal vandaag bij de uitgang een
folder aan u worden uitgereikt over de collecte óf er zullen folders liggen naast de kerknieuws/kerkcontact. Daar zullen
volgende week ook folders liggen om mee te nemen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op
rek.nr.NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaatzondag. De ZWO commissie
Op Woensdag 10 oktober houdt de PCOB Hardenberg-Heemse weer haar bijeenkomst We komen samen in het
Klokhuis te Oostloorn en beginnen om 14.30
Deze middag komt Dhr.Geerdink uit Hengelo hij laat ons prachtige beelden zien door een andere bril.Hartelijk welkom.
Info 0523-272019.

