Zondag, 19 augustus 2018
Erediensten
09:30 uur Stephanuskerk
10:00 uur,Radewijk
11:00 uur,Oostloorn
19:00 uur,Stephanuskerk

Voorganger
ds. W. van der Wel
ds. P. Langbroek
ds. W. van der Wel
ds. P. Langbroek

Collecten:
1e
Diaconie
2e
In de ochtenddiensten is er kinderoppas.

Ouderling
mw. D. Eggengoor
mw. A. Peeneman
dhr. B. Blekkenhorst
dhr. W. Meinen
Kerk

Organist
dhr. J. Kamphuis
dhr. J.Broekroelofs
dhr. R. Hamberg

Uitgang Onderhoudsfonds

In het kader van de donderdagavondconcerten is er op donderdag 23 augustus in de
Höftekerk een orgelconcert dat wordt gegeven door Frans Dijkstra uit Ommen. De aanvang is
om 20.00 uur. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Orden van diensten
Stephuskerk: 09:30 uur: In deze dienst dopen we Cato Anne Mir Brink, dochter van Jacco
Brink en Susan ter Veen, zusje van Roos: Lied 280: 1-5; Stil gebed; Bemoediging en groet; De
doop: voorstellen dopeling en ouders; Marcus 10:13-16; zingen: 218: 1,2,3,5; gebed; we
stellen vragen aan de ouders; zingen: Verbonden met Vader en moeder lied 1 en 2; korte
uitleg voor kinderen; doop; aanbieden doopkaart en doopkaars; Rond de bijbel: Gebed bij de
opening van de bijbel; Prediker 8:10-17; Lied 720; Preek; Lied 800: 1,,2,3; Gebeden;
Inzameling; Slotzang: Tienduizend redenen tot dankbaarheid; Uitzending en zegen
Radewijk 10:00 uur: Orgelspel. Welkom en afkondigingen. Zingen lied 315 vers 1 en 2.
‘Onze hulp’ met lied 291 a. Drempelgebed met lied 295. Eerste thema: Vertrekpunten van
Liberale theologie. Lezing Deuteronomium 30. Stilte. Lied 316 vers 1 en 4. Tweede thema:
het christelijk narratief. Lezing 1 Johannes 1. Stilte. Gesprek. Een verder. Gebed met lied
326. Inzameling van de collecte. Wegzending en zegen met lied 430.
Stephanuskerk 19:00 uur Thematische dienst over het boek ‘Liberaal Christendom’ Zie
voor meer informatie en achtergronden de website www.pknhardenbergheemse.nl
Orgelspel. Welkom. Onze hulp met lied 291 a. Drempelgebed met lied 295 Wek uw kracht en
kom ons bevrijden. Eerste thema: de Vertrekpunten van Liberale theologie. Lezing
Deuteronomium 30 vers 11 t/m 16. Stilte. Lied 316 vers 1 en 4 Het woord dat u ten leven riep.
Tweede thema het Christelijk narratief. Lezing 1 Johannes 1 vers 1 t/m 3. Stilte. In gesprek
met elkaar. Een verder.Gebed met lied 326 vers 1 t/m 6 Van ver, van oudsher aangereikt.
Inzameling van de collecte. Wegzending en zegen met lied 430 Met vrede gegroet en
gezegend met licht.

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.
Zieken: In Clara Feyoena Heem verblijft voor revalidatie mw. Dasselaar (Vechtvoorde). Mw
D. Koers- van der Veen, Havenweg 120, is deze week vanuit CFH naar Schoutenhof 53 , ‘t
Holt K4 (somatiek), gegaan in afwachting van opname in Oostloorn. In CFH is nog Mw. B.
Salomons-Borg, Havenweg 2 (Baander K29). Ook zij is in afwachting van een definitieve
zorgwoning. Mw G. ter Wielen-Lugies, Havenweg 86 revalideert nog (CFH Unit 5 K3).
Dhr Bert van Faassen, Schoutenhof 53, was erg blij met de bloemen uit de kerk! Heel erg
mooi! Hartelijk dank daarvoor.
Voor de Burgemeester Bramerstraat (sectie 15 CN) zijn wij dringend op zoek naar 3
contactpersonen. Voor meer informatie kunt u bellen naar: tel. 857235 of tel. 266653
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Wijk Baalder:ds.Wim van der Wel, tel.spreekuur van 17.15-17.45 uur,tel 272860.
Zieken: Dhr. Hendrikus Lahuis, die langere tijd in Oosterhesselen verbleef, is verhuisd naar
Oostloorn, afd. Bellefleur 3.

Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363
De startdienst van het nieuwe seizoen is op zondag 2 september om half elf in de Beek.
Thema is ‘Een goed gesprek.’ We kregen van de voorbereidingsgroep een vraag mee om in
de zomertijd bij stil te staan: “Op welke manier is jouw geloof veranderd door gebeurtenissen
in je leven ?” Het koor Rejoyce uit Westerhaar zal medewerking met zang en muziek en een
miniconcert.
Nieuwsbrief: de nieuwsbrief Baalderveld juli/augustus is te vinden op de website.
Taakgroep Pastoraat: Wanneer u bezoek ontvangen wilt, om welke reden ook, dan is
wijkpredikant Piet Langbroek hiervoor beschikbaar, alsmede de leden van de taakgroep
pastoraat. U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken. Nu wij een vacature kerkelijk
werker hebben is het belangrijk dat u zelf laat weten bezoek op prijs te stellen
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.
Tijdens de schoolvakantie is er in Radewijk geen kindernevendienst
Mededelingen:
Bedankt: Op zondag 5 augustus werden we verrast met een mooi boeket bloemen
uit de kerk. Hier waren we erg blij mee! Hartelijk dank hiervoor. Groeten fam. Gort Irenestraat
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
De maand augustus is het kerkelijk bureau gesloten. Ook kunt u deze maand geen
collectemunten halen in de Esch of de Schakel.
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 E - mail:
kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl
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