Zondag, 20 augustus 2017
Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
10:00 uur Höftekerk
ds. P. Langbroek
dhr. C. Dicke
mw. H. Davenschot
10:00 uur Radewijk
ds. W. van der Wel
mw. A. Peeneman dhr. J. Broekroelofs
19:00 uur Stephanuskerk
ds. H. Dorgelo
dhr. A. Meijer
mw. A. Hamberg
10:30 uur Oostloorn
mw. H. Kleinjan
dhr. B. Blekkenhorst
e
e
e
Collecten 1 Diaconie
2 Kerk
3 Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas in de Schakel Radewijk. De kindernevendienst is in Radewijk.
orde van diensten
Höftekerk 10.00 uur. Welkom en afkondiging; Lied 653: 1, 6 en 7; Begroeting; Drempelgebed met Lied 274; Inleiding bij
de dienst en thema; Spreuken 8; Lied 326: 1-6; Mattheüs 11: 1-6 en 16-19; Lied 534: 1-4; Overweging; Lied 848: 1-5;
Dankgebed en voorbede; Inzameling; wegzending; Slotlied 425; Zegen.
Er is geen orde van dienst ontvangen voor de dienst in Radewijk.
Stephanuskerk 19.00 uur. Het thema van de avonddienst is: Voetbal is meer dan oorlog!
Welkom; Lied 66; Onze Hulp en Groet; Lied 245; gebed; Lied 316; Romeinen 8: 31-39; Lied 730; preek; Lied 614; Lied
340b; gebeden; collecte; Lied 268; Zegen.
Voetbal is meer dan oorlog! Volgens Rinus Michels was voetbal oorlog. Volgens Ruud Stokvis, sportsocioloog en auteur
van het boek: Lege Kerken, volle Stadions, is voetbal religie. Nu onze dames Europees kampioen zijn, de eredivisie
vorige week weer van start is gegaan en de ‘gewone’ competitie bijna weer van start gaat, wil ik (ds. Dorgelo) in de
avonddienst van 20 augustus enkele lijnen trekken van verschil en overeenkomst tussen sport en geloof.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653:
In Clara Feyoena Heem verblijven tijdelijk: mw. Valkman-Derks (Spinde 303), mw Blankestein (Bramerstr 164), mw.
Hurink-van Langen (Reigerstraat 35) en dhr. Vasse (Gramsbergerweg 26). Mw. M. Hoving (Mulderij 324) ondergaat één
dezer dagen een operatie in Zwolle (Isala klinieken)
Centrum
Startzondag Centrum: zondag 10 september: Kerkproeverij, een open huis. Het
nieuwe seizoen beginnen we met een feestelijke dienst en een gezellig programma.
Aan de dienst in de Höftekerk (anders dan in kerkklank staat) werkt "Your Choice"
mee, de band die we al eens eerder erbij hadden en het zingen zo fantastisch
begeleidde. En ook zelf enkele mooie nummers zong. We proberen er een dienst
voor jong en oud van te maken: de kinderen blijven in de kerkzaal. Voor de
allerkleinsten is er oppas. We zingen uit liedboek en opwekkingsbundel. Daarna is er
koffie, thee, fris voor iedereen gevolgd door een programma speciaal voor de
kinderen en activiteiten voor de ouderen in en om de Schakel. Al met al wordt het
een zondagmorgen die extra geschikt is om met een paar gasten naar de kerk te
komen: misschien uw buren, of de kleinkinderen? U wilt weten: hoe vraag ik die?
Een paar tips: houd de uitnodiging vrijblijvend: "zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het
in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten, voor vrienden en kennissen die wel eens mee willen."
Nodig de mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus. En nog een aanrader: tegen een nieuwkomer
zegt u natuurlijk niet "u zit op mijn plek" We doen ons best voor een inspirerende zondagmorgen voor jong en oud, voor
kerkgangers en de gasten die u meeneemt.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Dinsdag 15 augustus is in het hospice te Dedemsvaart overleden dhr. Berend Kappert (Lage Gaardenstraat
11). Zaterdag 19 augustus namen kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden voorgoed afscheid van hem,
in de Lariks. Ons medeleven gaat naar hen uit. Dhr. Kappert was 78 jaar.
Ik wil u graag meedelen dat mijn moeder mevrouw Geertman~Bouwmeester, Stationsstraat 8 woensdag 09~08 is
opgenomen voor observatie in het CLARA FEIJOENA HEEM, afdeling Het Zandpad. groet, Jeanet Meijering-Geertman
(dochter)
Vakantie ds. Noordmans: collega ds. de Lange neemt waar.
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Geen berichten ontvangen.

Wijk Radewijk :
Geen berichten ontvangen.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
De startzondag voor het nieuwe seizoen is op zondag 10 september om 10:30 uur in de Beek. Vanuit de slotdienst
hebben wij een foto opdracht aan de wijkgemeenteleden meegegeven rondom het thema “Veelkleurig verbonden” en de
thema woorden Ontmoeting, Diversiteit, Diepgang, Jeugd: je toekomst bewaren en Omzien naar elkaar. Zie de website.
Communicatie: U kunt aan het begin van het seizoen in september weer informatie verwachten, zoals de Baalderveldpot
met bijdrage-envelop, nieuwsbrief Baalderveld, overzicht van de diensten in de Beek, de VoTo folder en een nieuwe
wijkgids.
Tot en met 3 september is Dorine Keizer met vakantie. Deze week worden haar taken waargenomen door ds. Piet
Langbroek.
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De Jarigen
Dhr. H. Hendriksen Burg Bramerstraat 38 7772 CE HARDENBERG
Mevr. G. Aman-Büter, J C J van Speykstraat 14/281 7772 ZC HARDENBERG
Dhr. A. Lohuis, De Spinde 49 7772 HC HARDENBERG
Mevr. J. Oosterhoff-Vellema De Spinde 26 7772 HB
HARDENBERG
Mevr. K.R. Bruins-Santing Van Wevelinckhovenplein 22 7772 VJ HARDENBERG
Mevr. F. Stegeman-Naber Wulpstraat 15 7771 AD HARDENBERG
Dhr. A. Cramer J C J van Speykstraat 14 7772 ZC HARDENBERG
Dhr. D.L. den Outer Brinkstraat 16 7771 BE HARDENBERG
Dhr. H. Zagers Hardenbergerweg 15 7778 HP LOOZEN
Mevr. G.H. Overweg-ten Have Salland 58 7772 CZ HARDENBERG
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Mededelingen
Donderdagavondconcerten Op donderdag 24 augustus geven Hennie
Davenschot, Jan Kamphuis, Peter Nieuwenhuis, Gerben van de Akker en Jan
Broekroelofs een concert in Radewijk te Radewijk om 20.00 uur. U bent van harte
uitgenodigd. De toegang is vrij. Bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven.
Avonddiensten Stephanuskerk. Op vijf zondagavonden houden we van 19.00 tot 20.00 uur in de Stephanuskerk een
thematische dienst waarbij een hoofdstuk uit het boek ‘Liberaal christendom’ aan de orde komt. (uitgave Skandalon
2016). Deze diensten staan onder leiding van Piet Langbroek, wijkpredikant Baalderveld. De dienst is opgebouwd uit 6 x
10 minuten: open Begin – het Thema – de Kern – een Gesprek – Vervolg – open Einde. Er zijn er inmiddels vier
geweest. De laatste dienst in deze serie is op zondagavond zondag 3 september . We bespreken dan hoofdstuk 5 en 6
onder het thema “Wie en wat is Jezus?”
Expositie in kerkelijk centrum “de Opgang” te Radewijk. Met werken van beeldend kunstenaar
Tineke Smith. Thema: “Over-leven/Sur-Vivre”. Haar beelden zijn kritisch, prikkelend en dagen uit te
zoeken naar verwondering. Uit haar werk blijkt een enorme passie voor kunst, cultuur en religie. Naast
de expositie kunt u van de kerk en de Bijbelse tuin genieten. Openstelling elke maandag– en
donderdagmiddag in juli en augustus van 13.00-17.00 uur. Komt u gerust binnen kijken en genieten
van een kopje koffie.
Op de woensdagmiddagen tot eind augustus is de Witte of Lambertuskerk open voor bezichtiging van 13.30 – 16.00
uur. Er zijn gastvrouwen/heren aanwezig. Toegang gratis. Ook wordt door de Historische Vereniging Hardenberg op de
woensdag middag een wandeling georganiseerd met vertellende gids rond de Heemser Kamp, in combinatie met een
bezoek aan de kerk. (Kosten € 2,50 kinderen t/m 12 jr. gratis) Vertrek om 13.30 uur op de parkeerplaats naast de
Aerninckhoff. Duur ca. 2 uur.
Het kerkelijk bureau is gesloten in de maand augustus. Ook de uitgiftemomenten van collectemunten in de Schakel en de
Esch vinden in de maand augustus niet plaats.
Hierbij bedank ik de kerk voor de prachtige bloemen, die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag van 82 jaar.
Nogmaals hartelijk dank. Jan Nijkamp, Witte de Witstraat 29.

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
Kopij voor de “Kerkklank” voor maandag 11 september 2017 per mail naar kerkklank@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.

