Zondag, 15 oktober 2017
Tijd

Voorganger

10:00 uur
10:00 uur
19:00 uur
10:30 uur

Höftekerk ds. P.J.H. Noordmans
Radewijk dhr JH. v Wijk, Zwolle
Stephanuskerk ds. M.S. Voet
Oostloorn mw. M. Veenstra

Collecte:

1e

Ouderling

Organist

mw. D. Eggengoor
dhr. G.J. Ramaker
fam. Stegeman

dhr. J. Kamphuis Heilig Avondmaal
dhr. J. Broekroelofs
mw. H. Davenschot

Werelddiaconaat/landbouw Zuid Soedan 2e

eigen jeugdwerk

Bijzonderheden

3e Onderhoudsfonds

orde van diensten
10:00 uur Hoftekerk: Inzameling voor de voedselbank (u kunt uw meegebrachte en gevulde tasjes afgeven in De
Schakel; Voor de dienst worden de liederen 386 en 388 met het Liedboekkoor ingestudeerd.Welkom en mededelingen;
Aanvangslied: Lied 273: 1,4,5; Stil gebed; Votum en Groet;Korte uitleg van het thema: ‘Als we delen… wordt het mooier’;
Zingen: Lied 386: 1 (koor), 2,3 (allen); Gebed; De Bijbel: Lucas 22: 14-20 (Bijbel in Gewone Taal); Uitleg; Zingen: Lied
385: 1 (koor), 2+3+4 (allen); Moment voor jong en oud; Voorbeden; Gedicht; Zingen: Lied 388: 1 + 3 (koor couplet, allen
refrein); 5 (allen); Uitnodiging en vredegroet; Collecte;Tafelgebed; Zingen: Lied 405: 4; Tafelgebed (vervolg); Wij bidden
samen: Onze Vader…;gemeenschap van Brood en Wijn; Zingen: Lied 647 : 1 (koor), 2 (allen), 3 (koor), 4 (allen);
Dankgebed; Slotlied: Ps. 150; Zegen (3x amen)
Stephanuskerk 19.00 uur
De dienst gaat over het bijbelboek Openbaring. Nadat ik eerder in de Witte-of Lambertuskerk 3 preken over dit
bijzondere en uitdagende bijbelboek heb gehouden, volgt nu het vierde deel. We lezen uit Openbaring 7:4 en 917. ds. Martin Voet
-afkondigingen;zingen: psalm 42: 1 en 3;bemoediging en groet;zingen klein gloria; gebed; schriftlezing Johannes 1: 2934;zingen lied 487:3;tweede schriftlezing Openbaring 7:4 en 9-17;Lied 726: 1 en
3;preek ;Lied 726: 5 en 6;zingen Geloofsbelijdenis;Gebeden;Collecte;zingen: lied 919: 1, 3 en 4;zegen
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653:
Op 10 oktober is overleden Jan Drenthen op de leeftijd van 87 jaar. Hij was sinds 4 juli 2005 weduwnaar van
Zwaantje Prenger en woonde in De Schoutenhof. Maandag om 14.00 uur is de afscheidsdienst in de
Höftekerk, waarna hij bij zijn vrouw op de begraafplaats aan de Bruchterweg begraven zal worden. Vanaf 13.30
uur is er gelegenheid tot condoleren. We leven mee met zijn vijf kinderen, klein- en achterkleinkinderen
Zieken: In CFH verblijft tijdelijk: mw. A.G. Wolbink-Hakkers (Badhuisplein 18).
ma 16 oktober 14.00 u. herdenking kamp Molengoot, geef u op bij via j.wiegman11@kpnplanet.nl;ma 16 oktober 19.30
u. wijkkerkenraad CNoord, Schakel; woe 18 oktober overleg gezamenlijke moderamina CNoord, CZuid, GKV Petrakerk
do 19 oktober Classicale Vergadering Esch, 19.30 u;do 19 oktober College van Diakenen Esch, 20.00 u.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op zaterdag 7 oktober overleed Berendina Rigterink-Scholtmann, op de leeftijd van 98 jaar. Ze heeft lange
tijd aan de Hardenbergerweg 30 in Brucht gewoond, maar werd sinds enkele jaren verzorgd in Oostloorn.
Ze was sinds 1990 weduwe van Teunis Rigterink. De begrafenis heeft vrijdag 13 oktober plaatsgevonden op de
Larikshof, na een dienst in het uitvaartcentrum De Lariks. We leven mee met haar dochter en schoonzoon,
klein- en achterkleinkinderen, en alle nabestaanden. (dit bericht is vorige week al afgekondigd).
Op zondag 8 oktober, in de heel vroege morgen, overleed Hendrik Han Kremer, na een periode van ernstige
ziekte. Hij was 76 jaar, bijna 77 (op 10 oktober). Hij woonde met zijn vrouw Roelie aan de Gramsbergerweg 25.
De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaats gevonden op de Larikshof, na een dienst in de Stephanuskerk. Wij
denken aan zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie en nabestaanden.
Zieken: Mw.F.Geertman-Bouwmeester, Stationsstraat 8, verblijft in Coevorden: Het Drostenhuis, Drostenstraat 3,
7742BB Coevorden.Sophia Ziekenhuis, Zwolle: dhr. H. van Laar, Bruchterweg 93 (hij komt misschien een dezer dagen
naar RZZ Hardenberg)RZZ: mw. H.M. ten Brinke, Alb. Risaeusstraat 11RZZ: mw L. Moeken, Marslaan 46 (Centrum
Noord)Mw.A.S. de Ronde-Otter, Lage Gaardenstraat 13, is enkele weken geleden weer thuis gekomen na een periode in
Oostloorn. Dhr. W. Veneman, Karel Doormanlaan 13, is in CFH (rev Unit 1, K 6) om te revalideren.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zieken: Mevr. J. Hamberg-Boers ligt nog in het RZZ, kamer 17. Haar toestand is stabiel. Dhr. J. Nauta, Zonnehof 10, is –
als alles voorspoedig verloopt – na een korte opnamen in het RZZ naar Clara Feijoenaheem. Kamernr. is op dit moment
nog onbekend

Zondag 22 oktober hebben we een feestelijke dienst die om 10.00 uur begint in sporthal ‘de Kamp’ met als thema:
“waarom je je van niemands oordeel iets hoeft aan te trekken en tegelijk open kunt staan voor ieder mens……”.
Voorganger is ds. Wim van der Wil, onze wijkpredikant. Muziek is er van Jan-Anne en Martine van der Wel. De kinderen
kunnen een kinderwerkje maken en voor de tieners is er TOZ. Er is geen oppasdienst. Na afloop van de dienst is er
koffie, thee en ranja met wat lekkers.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Vrijdag 6 oktober is overleden Gerrit Katoele. Hij mocht 82 jaar worden. Sinds 1987 is hij weduwnaar van Margje
Roeland. Een jaar geleden verhuisde hij van het Herderstasje naar Oostloorn. Woensdag 11 oktober hebben wij
afscheid van hem genomen en hem naar zijn laatste rustplaats gebracht op de begraafplaats Nieuwleusen. Wij
wensen de familie veel sterkte toe met dit toch nog onverwachte verlies.
Op maandag 9 oktober is op de leeftijd van 48 jaar overleden Gerrit Meijer. Verdrietig maar met veel mooie
herinneringen hebben zijn vrouw Rina en de kinderen Eva en Chiel afscheid moeten nemen van hun lieve man
en vader. En velen met hen. Wij leven met het gezin van Gerrit en de familie mee en bidden hen kracht toe.
Zaterdag 14 oktober was de afscheidsdienst in de Höftekerk
Agenda deze week: dinsdag 18 okt vergadering grote kerkenraad.donderdag 19 okt taakgroep pastoraat.
Op zondag 22 okt is er om 10:30 uur de Baaldervelddienst waarin we afscheid nemen van ambtsdragers en anderen
(her-)bevestigen.
U kunt de nieuwsbrief Baalderveld digitaal ontvangen. Op de website www.pknhardenbergheemse.nl kunt u zich
aanmelden voor de nieuwsbrief.
Wijk Radewijk :
Zieken: Mw.D.Nijman-ten Bos, Noord Oosterweg 9, is voor revalidatie in Clara F. Heem
Hartelijk dank voor de bloemen uit De Opgang op zondag 8 oktober j.l. t.g.v. mijn 80ste verjaardag.Jan Hoeksma.
Viering van het Avondmaal : Volgende week, zondag 22 oktober, zal het Avondmaal gevierd worden.
De Jarigen
16 okt
18 okt
18 okt
19 okt
21 okt
21 okt
21 okt
22 okt
22 okt

Dhr. H. Meijer,Bruchterweg 76,7772 BH, HARDENBERG
90 jaar
Mevr. M. Koole-Kap,Jan van Arkelstraat 14,7772 AP,HARDENBERG
84 jaar
Dhr. H.J. Kelder Wellebeekweg 6,7791 HB,RADEWIJK
83 jaar
Mevr. C.J. Najman,Havenweg 88,7772 AG HARDENBERG
84 jaar
Mevr. J. Meilink-Hurink JCJ v. Speykstraat 14/148,7772 ZC,HARDENBERG 101jaar
Mevr. J. Santman-Bosch,JCJ v. Speykstraat 14/026,7772 ZC,HARDENBERG 95jaar
Mevr. F. Bolks-Wilpshaar,Salland 35 7772 CX,HARDENBERG
81jaar
Dhr. A. Bouma,Groeneveldweg 3,7792 VK,VENEBRUGGE
88 jaar
Mevr. J. Nijeboer-Hamberg,Salland 13,7772 CX,HARDENBERG
81 jaar

Mededelingen
Collecten: 1e rondgang: Werelddiaconaat collecte. Tevens WERELDVOEDSELDAG 2017.
Er zullen vóór en tijdens de dienst beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. Het thema van deze Zondag
is " Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese vrouwen". Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr.
NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaatzondag. De ZWO commissie
Op zondag 1 oktober ontvingen wij ter bemoediging een prachtig bloemstuk uit de kerk. Hiervoor onze hartelijke dank.
Familie Warmink, Lage Gaardenstraat 29.Bedankt voor het prachtige bloemstuk dat ik heb ontvangen op mijn
verjaardag.Dick Nijeboer Badhuisplein 36
De DJP kleding-en boekenbeurs van 6 en 7 oktober jl. heeft 2027 euro opgebracht! Hartelijk dank
Voto U kunt deelnemen aan de werkgroep Fotografie. Deze heeft dit jaar de uitdaging om foto’s te maken die passen bij
het jaarthema. Volgend jaar vind ereen themadienst met expositie plaats. De eerste avond is morgen maandag 16
oktober 2017. De werkgroep staat onder leiding van ds. P.J.H. Noordmans. De cursus ‘Van Levensverhaal tot
Levensboek’ start op dinsdag 17 oktober 2017om 19.30 uur in de Esch. De cursus staat onder leiding mw. Adri Mensink
ener kunnen maximaal 8 deelnemers inschrijven.
Er is een thema avond “Voltooid Leven” op donderdag 19 oktober 2017om 19.30 uur in de Schakel. De spreker is
Annemieke van der Woude. Zij bespreekt de laatste ontwikkelingen. Nadere informatie bij mw. Adri Mensink.
zondag 5 november 2017 is er een excursie naar het Syrisch Orthodoxe Klooster St. Ephremin Glane. Vertrek vanaf
14.15 uur vanaf de Schakel. Nadere informatie bij Ineke Monshouwer.
Facebook-pagina. Het is zover! PKN Hardenberg Centrum heeft onder deze naam sinds kort een eigen facebook-pagina.
We zullen Hoftekerk en de Schakel plaats vinden. Heeft u aankondigingen of wilt u iets delen dan graag, liefst met foto(‘s)
sturen naar: barendbakkenes@ziggo.nl. Ik(Henja Bakkenes) zal deze dan plaatsen. Stuur uw vriendschapsverzoek
en“deel”en“like” zoveel mogelijk, zodat we ook op deze manier “Kerk naar buiten” kunnen zijn.
OUD PAPIER kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur tot 16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk.
KOPIJ voor 'Kerknieuws' 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.

