Zondag 3 september 2017
Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
10:00 uur Höftekerk
ds. P.J.H. Noordmans
mw. J. Welleweerd
dhr. T. Broekroelofs
10:00 uur Radewijk
ds. P. Langbroek
dhr. G.J. Ramaker
mw. H. Davenschot
19:00 uur Stephanuskerk ds. P. Langbroek
dhr. W. Meinen
dhr. E. Nijzink
10:30 uur Oostloorn
ds. A. de Lange
dhr. B. Blekkenhorst
e
e
e
Collecten 1 Diaconie
2 Kerk
3 Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas. Alleen in Radewijk is kindernevendienst.
orde van diensten
Höftekerk 10.00 uur. Thema: Oren heb je om te ….Welkom; Lied 103A: 1; Stil gebed; Votum en Groet; Lied 912; Gebed; De Tien Woorden; Lied 534; Gebed; Jesaja 29: 17-24 (NBV); Psalm 107: 19 en 20; Marcus 7: 31-37 (NBV); Lied
848; Prediking; Lied 630; Gebeden; Collecte; Psalm 89:1, 4 en 7; Wegzending en Zegen.
Radewijk 10.00 uur. Welkom; Lied 212: 1-5; Begroeting; Drempelgebed met Lied 281; Inleiding; Prediker 3: 1-8; Lied
845: 1-3; (melodie Psalm 86); Gebed; Mattheüs 13: 44-58; Lied 326: 1-6; Overweging; Lied Hans Bouma: Wij hopen op
de stad van God (melodie Psalm 68); Gebeden; collecte; Wegzending; Lied 419: 1, 2 en 3; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. Open Begin: Onze hulp lied 291a. Drempelgebed met lied 295. Zingen lied 528 Omdat Hij
niet ver wou zijn. het Thema - de Kern – Stilte – onderling Gesprek – Verder: wat neem je mee? - Open Eind. Gebed
met lied 527 Uit uw hemel zonder grenzen. Collecte. Zegen met lied 430
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653:
Vrijdag 25 augustus is overleden mw. Jennie Snijders-Bouwhuis, op 89-jarige leeftijd. Zij woonde in Oostloorn.
De dankdienst voor haar leven was woensdag 30 augustus in de Stephanuskerk, aansluitend vond haar
begrafenis plaats op de begraafplaats aan de Bruchterweg. We leven mee met haar kinderen, kleinkinderen,
familie en vrienden.(dit bericht is al afgekondigd)
Marga Hoving (Mulderij 324) wordt a.s. woensdag opgenomen in het ziekenhuis van Zwolle, waar zij geopereerd zal
worden. In CFH verblijven tijdelijk: mw. Valkman-Derks (Spinde 303) en mw Blankestijn (Bramerstr 164),
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." Nog 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:
Geboren: Op maandag 28 augustus is Clara Iris geboren. Iris is de dochter van Arjan Zieleman en Ina Kampherbeek, en
ze is het zusje van Thijs en Bas. Piet Heinstraat 10. Hartelijk gefeliciteerd met Iris! Dhr R Vasse, Gramsbergerweg 26, is
na revalidatie in CFH weer thuisgekomen. Mw. F. Geertman-Bouwmeester, Stationsstraat 8, verblijft in CFH.
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zondagmiddagen voor alleengaanden: op 10 september starten we weer met de zondagmiddagen voor alleengaanden
in de boerderij in Baalder. De boerderij is open om 14.30 uur. Waarom doen we dit ook al weer? Vraag aan veel mensen
die alleen gaan naar wat het “vervelendste moment van de week is” en heel vaak komt “zondagmiddag” als antwoord.
Gewoon om dát moment te doorbreken en er iets gezelligs van te maken zijn ze er: zondagmiddagen voor alleengaanden. Al een aantal jaren loopt het en met plezier. Herkent u/je je in dit verhaal: gewoon een keer proberen! Welkom!
We nodigen u van harte uit voor de eerste baalderdienst van dit seizoen. Deze startdienst is op 10 september om 10.00
uur in sporthal De Kamp. Het thema zal zijn: " Inspiratie: Waar ben jij voor gebakken?" De voorganger in deze dienst is
ds. Wim van der Wel, de organist is Bert Slijkhuis en de “Nu-Je-Onderweg-Band” doet ook mee. Voor de tieners is er
TOZ, de jongere kinderen gaan een leuk spel doen en voor de allerjongsten is er oppas. In de dienst begin juli zijn er
zonnebloempitten uitgedeeld, heeft u deze geplant en is er al wat moois uitgegroeid, willen we u vragen er een foto van
te maken en deze mee te nemen. Na de dienst is er een quiz met opdrachten voor jong en oud, om het nieuwe seizoen
met elkaar weer goed te beginnen en daarna zal er soep met een broodje zijn. We willen u dan ook voor deze activiteit
van harte uitnodigen, om zo samen er weer een fijne dag en een fijn seizoen van te kunnen maken.

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Gerrit Veurink, Boterbloem 101, is opgenomen in het RZZ op de afdeling neurologie. Doopdienst: op zondag 8 oktober
vieren we de doop. Graag aanmelden bij ds. Langbroek. 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 woorden “Ontmoeting, Diversiteit, Diepgang, Jeugd: je
toekomst bewaren en Omzien naar elkaar.” Zie de website en stuur een mooie foto naar wilmadijkhusi@gmail.com
Communicatie: U kunt binnenkort informatie in de brievenbus verwachten, zoals de Baalderveldpot met bijdrageenvelop, de nieuwsbrief Baalderveld met een overzicht van de diensten in de Beek, de VoTo folder en de nieuwe wijkgids
2017-2018. Wanneer u het niet ontvangt neem dan contact op met de scriba Janny Marsman.
Wijk Radewijk :
Dhr, G.J. Roelofs, Hanekampsdijk 1, is wel thuis maar ernstig ziek. Een kaartje ter bemoediging zal hen allen goed doen.
Dinsdag 5 sep. gaat de Cantory Radewijk weer zingen. Allen van harte welkom, nieuwe leden m/v ook van harte welkom.
Startzondag Zondag 17 september: kerkproeverij; een open huis. Het nieuwe seizoen beginnen we met een feestelijke
dienst en een gezellig programma. We proberen er een dienst voor jong en oud van te maken. Voor de allerkleinsten is er
oppas. Er is kindernevendienst, en tienerdienst voor de oudere jeugd. Na de dienst is er koffie, thee en fris met iets
lekkers voor iedereen, gevolgd door een spelprogramma rond het thema kerkproeverij. Om 12.30 sluiten we af met een
gezamenlijke lunch. Neem gerust gasten mee. Wij doen ons best voor een inspirerende zondagmorgen voor jong en oud.
U doet toch zeker ook mee!!!!!!
De Jarigen
05 sep Dhr. L. Barink,
Admiraal Helfrichstraat 97
7772 BZ
HARDENBERG
80 jaar
06 sep Mevr. G. Kremer-Bouws,
Schutselaan 50
7741 AZ
COEVORDEN
87 jaar
06 sep Mevr. T. Wouda-Boeijenga, Havenweg 54
7772 AG
HARDENBERG
84 jaar
07 sep Mevr. H. Grendelman,
Salland 4
7772 CZ
HARDENBERG
87 jaar
07 sep Mevr. J. Luisman-de Jonge, Admiraal Helfrichstraat 43 7772 BV
HARDENBERG
86 jaar
08 sep Mevr. G. Meijerink-Leideman, Stationsstraat 16
7772 CJ
HARDENBERG
83 jaar
09 sep Dhr. R. Geertjes,
Burg Schuitestraat 140
7772 BT
HARDENBERG
91 jaar
09 sep Mevr. G.H. Timmer-de Ruiter,
Vechtvoorde 22
7772 VC
HARDENBERG
82 jaar
Mededelingen
Avonddiensten Stephanuskerk. Op vijf zondagavonden houden we van 19.00 tot 20.00 uur in de Stephanuskerk een
thematische dienst waarbij een thema 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. De laatste dienst in deze serie is
op zondagavond 3 september. Thema is “Wie en wat is Jezus?” en we bespreken hoofdstuk 5 en 6 uit het boek. Een
citaat en mooie vraag: ‘Wat kunnen we aan Jezus herontdekken over God en onszelf als we achter alle beeldvorming
onbevangen en ontvankelijk luisteren naar wat het evangelie en andere heilige teksten over hem verkondigen?’
VoTo Nog even en dan begint het nieuwe seizoen in de kerk. U krijgt binnenkort ons programma in
een mooie folder aangeboden. Deze folder wordt op elk adres van onze PGHH bezorgd. Er staat een
breed aanbod in de folder rondom het jaarthema ‘Kerkproeverij. Een open huis.’ De commissie
vorming en toerusting nodigt u van harte uit aan het programma deel te nemen. U kunt zich tot 1
oktober op verschillende manieren aanmelden. Hartelijke groet en graag tot ziens bij onze activiteiten. Mocht u de folder
niet ontvangen, neem dan contact op met uw wijkouderling of contactpersoon. Namens de VoTo commissie wensen wij
iedereen een inspirerend seizoen toe.
OUDERENMIDDAG RADEWIJK: na een periode van rust gaan we op dinsdag 5 september weer beginnen met onze
ouderenmiddagen. We beginnen om 14.00u in de Opgang. Ds. Noordmans zal deze middag verzorgen. Nieuwe leden
hartelijk welkom.
Musical Judas. Nog even een herinnering: Donderdag 7 september gaan wij beginnen met de repetities voor de musical
Judas. Heb je je nog niet aangemeld en toch zin om mee te doen, het kan nog, van harte welkom!!. Waar: De Wanne –
Baalderveld. 19.30 uur staat de koffie klaar en wij starten om 19.45 uur. Tot donderdag, de stuurgroep!
Zaterdag 9 september. “Samen zingen” in de Höftekerk om 19.30 uur. Christelijke liederen van toen en nu. Muzikale
medewerking: Herman Boerman (orgel), Marije Pouwels (viool), Jan Souman (piano), Mariska Schagen (sopraan) en
Gerrit Plaggenmarsch(trompet). De collecte is voor S.P.G.H. Stichting paardrijden gehandicapten Hardenberg e.o.
v Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik van de kerk mocht ontvangen. Mw. Tieman van de Parkweg.
e
v Hierbij bedank ik de kerk voor het prachtige bloemstuk dat ik mocht ontvangen voor mijn 85 verjaardag.
Mw.Ranter–Reinders.
v Graag willen we de kerk bedanken voor de prachtige bloemen die wij mochten ontvangen voor ons 65 jarig
huwelijksjubileum. Rieks en Geertje Valkman, Witte de Withstraat 8.
v Dankbaar hoop ik op zaterdag 16 september samen met kinderen, klein- en achterkleinkinderen, mijn 100ste
verjaardag te vieren. Mevr. Z. Altena-Huisjes
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.

