Zondag, 1 oktober 2017
Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
10:00 Höftekerk
ds. A. de Lange
mw. J. Welleweerd
dhr. H. Boerman
10:00 Radewijk
ds. Jansen Schoonhoven
dhr. L. Schrotenboer
dhr. J. Broekroelofs
19:00 Stephanuskerk ds. L. van Rikxoort
onbekend
mw. H. Davenschot
10:30 Oostloorn
dhr. E. Odink
Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk en Israel 3e Onderhoudsfonds
Tijdens. de ochtenddiensten is er kinderoppas. In Radewijk is ook kindernevendienst,

Bijzonderheden
Koffiedrinken

orde van diensten
Höftekerk 10.00 uur. thema : "die goede oude tijd" het vroeger wel zoveel beter?)
welkom / aanvangslied: Ps 84: 1 en 3 / stil gebed / begroeting / vervolg aanvangslied Ps 84: 5 / gebed voor de nood van
de wereld / Glorialied: 713: 1 en 5 / gebed van de zondag / inleiding op de lezingen / lezen Pred 3, 9-15 (NBV) / zingen:
Lied 720: 1 t/m 4 / lezen Mc 13: 1-2+7-8+33-37 (NBV) / zingen: Lied 771: 1 t/m 3 / overdenking Pred 7: 10 / zingen: Lied
847: 1, 2 en 3 / mededelingen / dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader / inzameling der gaven / slotlied: 981: 1 t/m 5
/ zegen: lied 821
Radewijk 10.00 uur geen orde van dienst ontvangen.
Stephanuskerk 19.00 uur geen orde van dienst ontvangen.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653:
agenda: ma 2 oktober WilhelminaPleinOverleg 1930 u Schakel.
ma 16 oktober 14.00 u. herdenking kamp Molengoot, geef u op bij via j.wiegman11@kpnplanet.nl
wijkberichten: In CFH verblijven tijdelijk: mw. D. Hurink-van Langen (Reigerstraat) en mw. A.G. Wolbink-Hakkers
(Badhuisplein 18). mw. Sikma-Hayema (Mulderij) is weer thuis.
vakantie: ds. en mw. de Lange hebben vakantie van 2 t/m 15 oktober. In dringende gevallen kunt u een beroep doen op
ds. Noordmans resp. mw. Jonkers.
centrumwijken
Op zondag 8 oktober is er een wijkgebonden collecte voor schooltasjes voor kinderen in Roemenië. Deze kinderen
krijgen van de regering geen hulp. Vanuit Nederland krijgen deze kinderen hulp. Gaat u ons weer helpen?
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Dhr. W. Veneman, Karel Doormanlaan 13, is in CFH (rev Unit 1, K 6) om te revalideren. Mw.F.Geertman-Bouwmeester,
Stationsstraat 8, verblijft in Coevorden: Het Drostenhuis, Drostenstraat 3, 7742BB Coevorden.
In de ‘dienst voor jong en oud’ op zondag 15 oktober wil de diaconie graag een inzameling houden voor de
Voedselbank. Op zondag 8 oktober worden er boodschappen tasjes uitgedeeld waarin u enkele voedingsmiddelen kunt
doen; deze kunt u/jullie dan op 15 oktober inleveren bij de klaar staande tafels. Het thema van de dienst op 15 oktober is:
‘Als we delen… wordt het mooier’. De dienst is die 15e oktober in de Höftekerk, om 10.00 uur. Er wordt ook Avondmaal
gevierd. Dit willen we voor jong en oud tot een belevenis proberen te maken.
Stephanuskerk – zondag 8 oktober, 10.00 uur – met medewerking Mannenkoor (HCM): Aan de dienst van volgende
week zondag werkt het Mannenkoor mee. Ze zullen een aantal prachtige liederen ten gehore brengen. Enkele liederen
zingen we samen met het koor. In de dienst is ds Noordmans de voorganger. We hopen dat u/jij ook komt om deze dienst
mee te maken. Welkom.
Afscheid mw. Kiny Bredewold: Heel veel jaren heeft ze zich ingezet voor het bezoekwerk in de gemeente en de laatste
jaren vooral in Oostloorn. Daarom danken we mw. Bredewold heel hartelijk. Haar leeftijd en haar gezondheid remmen
haar nu af, maar anders was ze nog graag door gegaan, want ze deed het werk met heel veel liefde en plezier. Wel 40
jaar! Dank daarvoor!
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860: geen wijknieuws ontvangen.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499: geen
wijknieuws ontvangen.
Wijk Radewijk :
Op zondag 24 september is Bertus Eggengoor overleden, Kooiweg 3, Radewijk. Hij was sinds 21 augustus
2000 weduwnaar van Jenny Eggengoor-Takman. De begrafenis heeft inmiddels plaats gevonden op de
begraafplaats Larikshof. Bertus Eggengoor was 71 jaar. We leven mee met zijn kinderen en kleinkinderen, en
andere nabestaanden.
Mw.D.Nijman-ten Bos, Noord Oosterweg 9, is voor revalidatie in Clara F.Heem
Mw. Knol-Veldhuis, Noord Oosterweg 11, is weer thuis uit het ziekenhuis.
Op 22 oktober vindt de eerstvolgende viering van het Avondmaal plaats. Gemeenteleden die om gezondheidsredenen
niet of moeilijk in staat zijn om het Avondmaal in de kerk met de gemeente mee te vieren willen we de mogelijkheid

bieden om thuis aan het Avondmaal deel te nemen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, geef dat dan uiterlijk
zondag 15 oktober door aan de pastoraal bezoeker van uw eigen wijk.
Busreis. Op dinsdag 3 oktober gaan we met onze ouderengroep en plaatselijk belang Radewijk een busreis maken. We
vertrekken om 08.30 uur bij dorpshuis de Heugte.
Bedankt. Hartelijk bedankt voor het prachtige bloemstuk dat ik uit de kerk mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn
verjaardag. Mw. Kampherbeek-Mollen.
De Jarigen
03 okt Mevr. L.J. Mossel-Kempe, Bisschopshof 56, 7772 WG HARDENBERG
87 jaar
04 okt Mevr. E. Kelder-Bekman, JCJ v. Speykstraat 14/269,7772 ZC HARDENBERG
88 jaar
05 okt Mevr. H. Reinders, Alberthus Risaeusstraat 16, 7772 AV
HARDENBERG
84 jaar
07 okt Dhr. J. van Laar, Maatdijk 3, 7696 BE BRUCHT
89 jaar
08 okt Dhr. H. Wijnbergen, Heemsermarsweg 7, 7771 AA
HARDENBERG
83 jaar
Mededelingen
Voorzitter college van kerkrentmeesters. We zijn heel blij dat Erik Jutstra, van Foreestallee 42, bereid is om voorzitter van
het college van Kerkrentmeesters te worden. We hopen hem, indien er geen wettige bezwaren worden ingediend bij
kerkenraad Heemseresch, in dat kader te bevestigen als ouderling-kerkrentmeester op 8 oktober in Sporthal de Kamp in
Baalder.
VOTO Het thema van Creatief leerhuis is dit seizoen “een open huis” De sessie van enkele avonden begint op 12 oktober
2017.
Kleding en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 6 oktober van 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 7 oktober van 10:00
tot 13:00 uur wordt er weer een kleding- en boekenbeurs gehouden in de Schakel. De opbrengst is bestemd voor het
Diaconaal Jongeren Project. Heeft u thuis nog goede, schone bruikbare kleding (ook graag kinderkleding) en boeken
voor dit doel, dan kunt u deze inleveren bij fam.de Weerd, Klinkerweg 4; fam. Feenstra, Vechtvoorde 2; fam. Blaak,
Eiberhof 21, fam. Imminga, Ondermaat 22; fam. van der Velde, Loorlaan 4; fam. van Faassen, Eendekroos 15; fam.
Bakker, Ganzebloem 6 en fam. Heidotting, Löhnisweg 1. De niet verkochte kleding gaat eveneens naar een goed doel!
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met o.a. het sorteren van de kleding/boeken in de weken
voorafgaand aan de kledingbeurs, het sjouwen van de dozen het uitpakken van de kleding en boeken. Voor meer
informatie : Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl of Gerda van der Wel, tel. 272860
gerdavanderwel2@gmail.com
Diaconaal Jongeren Project 2018. Het DJP project is afgelopen zomer geannuleerd vanwege te weinig deelname van de
jongeren en gebrek aan leiding. Wij hebben besloten als stuurgroep om dit project nu plaats te laten vinden in de zomer
van 2018, mits er voldoende aanmelding van de jongeren is en de leiding rond is. Ben jij in de zomer van 2018 tussen de
16 en 24 jaar, meld je dan aan voor deze werkvakantie. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november. Meer informatie over het
project komt in de komende kerkklank. Opgave kan bij: Tjalling Alkema, tel: 260418 of tjalling_alkema@hotmail.com of
bij Evelien Bakker, evelienbakker68@hotmail.com
UITNODIGING INFORMATIE AVOND over het buddyproject van de Werkgroep AZC van het Diaconaal Platform
Hardenberg. Dinsdagavond 3 oktober 2017 om 20.00 uur. Locatie: Aula van het Greijdanus College, Burgemeester
Schuitestraat 7, Hardenberg. De gezamenlijke kerken in Hardenberg werken samen om de asielzoekers in het AZC van
Hardenberg en de statushouders bij te staan. Om contact te hebben, te luisteren en waar nodig te helpen. We zien graag
dat mensen ‘buddy’ worden en ook samen een team zijn. Alle geïnteresseerden zijn hier van harte welkom! Meer
informatie via: www.dphardenberg.nl (vanaf 27 september online) en Facebook > Buddyproject Hardenberg (vanaf 20
september online)
Help de slachtoffers in Nepal, India en Bangladesh. Het College van diakenen en de zwo-commissie hebben besloten om
op zondag 8 oktober de eerste collecte in de diensten te houden voor de slachtoffers van de natuurramp in Bangladesh,
Nepal en India. Kerk in Actie heeft inmiddels al noodhulp verleend. Maar er is meer hulp nodig. Helpt u mee om deze
slachtoffers te steunen. Wilt u liever uw bijdrage overmaken dan kan dat op rekeningnummer van de diaconie.
NL21RABO03249.63.645 o.v.v. collecte Nepal en Bangladesh. Namens het college van Diakenen en ZWO-commissie
van harte bij u aanbevolen.
Op zondag 8 oktober is er een wijkgebonden collecte voor schooltasjes voor kinderen in Roemenië. Deze kinderen
krijgen van de regering geen hulp. Vanuit Nederland krijgen deze kinderen hulp. Gaat u ons weer helpen?
I.v.m. de BHV-cursus van de kosters is er a.s. woensdag 4 oktober GEEN uitgifte van collectemunten in de Schakel.
Bedankt voor de prachtige bloemen uit de kerk ter gelegenheid van mijn verjaardag. Mw. Waterink-Jurjens.
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.

