Zondag, 15 juli 2018
Erediensten
Voorganger
09:30 uur,Höftekerk
ds. P.J.H. Noordmans
10:00 uur,Radewijk
dhr. M. Westerduin, Zwolle
11:00 uur,Oostloorn
dhr. R. Kalter
19:00 uur,Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans

Ouderling
mw. J. Kampman
dhr. H. Versteeg

Collecten:

Uitgang Onderhoudsfonds

1e

Zending

2e

Kerk

dhr. C. Dicke

Organist
Bijzonderheden
dhr. E. Nijzink
gospelkoor Nooit Alleen
mw. H. Davenschot
dhr. T. Broekroelofs gezinsdienst

In de ochtenddiensten is er kinderoppas. In Radewijk is er ook Kindernevendienst. De dienst in de Höftekerk is een dienst
voor jong en oud.
Orden van diensten
09:30 uur Höftekerk: -Het gospelkoor zingt: I will Give Thanks to the Lord ;Welkom en mededelingen, door de ouderling
van dienst;Samenzang (met orgel): Lied 218:1,2,3 (Uit: Evangelische liedbundel) ;Stil gebed, Votum en Groet ;Samenzang
(met orgel): Lied 216;Gebed;Het gospelkoor zingt: 1. In the morning light 2. Going to see the King,Korte inleiding bij het
thema: ‘Het begin is er…’,Kinderen mogen naar voren, en Ben legt iets uit over ‘een stevige basis’ -We kijken en luisteren
naar een filmpje -Bijbellezing: Matteüs 7: 24-27 (NBV)-Luisteren en meezingen: Lied 931 ‘Don’t build your house on a
Sandy land…’-Overdenking -Zingen (met orgel): Lied 1006-Aandacht voor 2 kinderen die overstappen ‘van basis naar
voortgezet…’-Het gospelkoor zingt: You raise me up-Samenzang met het gospelkoor: Zegen mij op de weg -Gebeden
-Collecte, intussen Samenzang met Koor: De kracht van uw liefde -Slotlied (met orgel): lied 416-Wegzending en zegen (3x
amen)Welkom bij de gezelligheid op het plein of in De Schakel
10:00 uur Radewijk: Zingen opwekkingslied,Mededeling ouderling,Gezang 444 (Grote God wij loven U) vers 1, 2 en 3
Votum en groet,Psalm 43: 1 en 3,Gebed,Schriftlezing 2 Samuel 15: 1 – 12 en Marcus 6: 6 – 13,Lied 302 (Heer, ik kom tot
U) vers 1, 2 en 4,Preek,Zingen: De Heer is mijn Herder,Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’,Collecte en
zingen Lied 416 (ga met God en Hij zal met je zijn),Zegen.
19:00 uur Stephanuskerk: Thema: Zomer! Vanavond zingen we een aantal liederen en overdenken we enkele teksten die
iets met de ‘ZOMER’ te maken hebben. Wat is de betekenis? Letterlijk of symbolisch? En hoe zit dat met de ‘ZON’? De
liederen en teksten worden hier en daar onderbroken door een korte meditatie.
Welkom-Aanvangslied: Lied 211: 1,4-Stilte-Votum en Groet-Zingen: Lied 747:1,8-Gebed-Zingen: Lied 216-Bijbellezing:
Lucas 21: 29-31 (NBV) Lucas 19: 37-40 (NBV)-Zingen: Lied 625-Bijbellezing: Psalm 126 (NBV)-Zingen: Ps 65: 5,6
Tekst/gedicht-Zingen: Lied 923-Bijbellezing: Marcus 4: 26-32 (NBV)-Zingen: Lied 678:1,2,3,4,9-Gebed-Collecte-Slotlied:
245:1,3-Zegen
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 zaterdag 7 juli is Gesina van den Poll-Grote Brookhuis overleden, op de leeftijd van 94 jaar. Ze woonde aan ’t
Holt 1. Ze was sinds 1973 weduwe van Eg van den Poll. De afscheidsdienst is gehouden op vrijdag 13 juli,
waarna de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats aan de Bruchterweg. We leven mee met de kinderen, kleinen achterkleinkinderen.
Zieken:
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. C.J. Najman, Havenweg 88 is vanuit CFH gaan wonen in
Het Vechtdalhuis (studio 20). Dhr Henk Gort, Irenestraat 2, is weer thuis vanuit Isala.
Wijk Baalder: ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Zieken: Mw. Ankie Visscher, Oosthof 9, is hersteld van de complicaties van de immuuntherapie. Ze is weer thuis. Wat
positief is, is dat er bij nader inzien wél een chemobehandeling gaat plaatsvinden. We wensen haar en haar gezin er heel
veel sterkte bij! Mw. Jennie Veen, Oosthof 25, zal komende week een operatie in Bilthoven ondergaan. Ze hoopt diezelfde
week ook weer thuis te zijn. Heel veel sterkte!
Ds. van der Wel heeft vakantie tot en met 10 augustus. Ds. Langbroek neemt in voorkomende gevallen voor hem waar.
Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Geen nieuws ontvangen.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.
Geen nieuws ontvangen

Mededelingen:
Graag willen we iedereen bedanken voor het medeleven, kaarten en appjes tijdens de ziekteperiode en het overlijden van
onze lieve schoondochter Jantine, de vrouw van onze zoon Peter en mam van kleinzoon Florian, het heeft ons heel erg
goed gedaan. Teuny en Henk Polak, Hof van Pepijn 33.
Mevrouw Veldsink-Nijland Badhuisplein 26 was blij verrast met de bloemen van de kerk, die zij kreeg op zondag 1 juli.
Langs deze weg haar hartelijke dank
De jaarrekening 2017 van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse ligt van 15 t/m 20 juli 2018 ter inzage op het
kerkelijk bureau.
In het kader van de donderdagavondconcerten is er op donderdag 19 juli in het Morgenlicht een orgelconcert dat wordt
gegeven door Erik Nijzink, Gerhard Meerholz, Riekus Hamberg en Hennie Davenschot. Dit zijn organisten afkomstig van
het Morgenlicht en van de PKN Hardenberg Heemse. 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

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

