Zondag, 3 juni 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Höftekerk ds. A. de Lange
mw. G. Zagers-Dam
dhr. R. Hamberg
10:30 uur Baalderveld ds. P. Langbroek
dhr. M. Van Baardwijk
mw. E. Nijmeijer
10:00 uur Radewijk
ds. M. Oostenbrink
Fam. Kramer
dhr. J. Broekroelofs Koffiedrinken
11:00 uur Oostloorn ds. R. Tichelaar
19:00 uur Stephanuskerk
ds. H. Dorgelo
mw. A. Hamberg
Collecten:
1e
Diaconie
2e
Kerk Uitgang Onderhoudsfonds
Diaconale collecte voor inloophuizen
In onze hectische samenleving raken nogal wat mensen tussen wal en schip. Vaak spelen werkloosheid, gebrek aan
inkomen of psychische beperkingen een rol. Vereenzaming, uitsluiting en een sociaal isolement liggen op de loer. Voor hen
is een inloophuis een ontmoetingsplek om even op adem te komen en waar aandacht is voor ieders eigen verhaal. Kerk in
Actie steunt diverse inloophuizen in het hele land, waar mensen terecht kunnen voor een kopje koffie, een spelletje of een
maaltijd. Met de opbrengst van deze collecte ondersteunt Kerk in Actie diaconale projecten in Nederland, zoals
inloophuizen, een plek waar mensen gezien en gehoord worden. Geef aan de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89
ABNA -0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte diaconaat juni. Van harte aanbevolen. De Diaconie.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang. De kindernevendienst is in de Opgang.
Orde van diensten
Höftekerk10.00 uur: orde van dienst Höftekerk (1000 u): Welkom / aanvangslied: Ps 18: 1 en 8 / stil gebed / zingen: Lied
195: 1 / Gebed van verootmoediging / Leefregel: 10 woorden uit dienstboek p. 845 + Deut 30: 15-18a (NBV) / zingen: Ps 1:
1, 2 en 3 / Gebed van de zondag / Lezen: Job 1: 1-12 (NBV) zingen: Lied 807: 1, 5 en 6 / Lezen: Job 1: 13- 21 (NBV)
zingen: Lied 942: 1, 2 en 3 / Prediking / zingen: Lied 713: 3, 4 en 5 / mededelingen / dank- en voorbeden, stil gebed, onze
Vader / inzameling der gaven / slotlied: 786: 1, 2 en 3 / zegen beantwoord met een gezongen AMEN
Baalderveld: Baaldervelddienst: Welkom en afkondigingen. Beginlied 218 vers 1,2 en 4 Begroeting. Zingen 195 Ere zij de
Vader en de Zoon. Drempelgebed zingen Psalm 73 vers 9 Inleiding bij de dienst over Job. Zingen het lied van Kind op
zondag: Eigen Schuld? Gebed. Lezing job 1 en 2 – als vertelling uit Kind op zondag. Zingen: Voor we gaan. Wij zingen uit
lied 845 vers 1 en 2 Overweging. Lied 704 vers 1, 2 en 3 Dankgebed en Voorbede met lied 1006. Inzameling van de
collecte. Wegzending. Slotlied 416. Zegen. Volgende Baaldervelddienst is op zondag 17 juni.
Radewijk: Psalm 34:1,4,Votum en groet, Psalm 34:5,7,9, Gebed om ontferming en vergeving, NLB 413 Grote God wij loven
U,Kinderen naar nevendienst,Genesis 21:8-20, NLB 804 de Heer heeft naar mij omgezien,Romeinen 11:28-36,NLB 755
toch overwint eens de genade,Preek,NLB 991 de eersten zijn de laatsten,De kinderen komen terug van de
nevendienst.Gebeden,Collecte,NLB 791 Liefde eenmaal uitgesproken,zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur: bij Johannes 6: 1-12, 28-36 en 63-69, Lied 122: 1 en 2, Onze Hulp en Groet,
Lied 283, gebed, Bijbellezing: Johannes 6: 1-12, 28-36 en 63-69, Lied 383, preek, Lied 687, geloofsbelijdenis
(apostolische), Lied 344, dankgebed,Lied 243, zegen, amen (3x)
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
We feliciteren dhr en mw Derk en Alie Dorman (Wulpstraat 9) die woensdag 6 juni hopen te vieren dat ze 60 jaar geleden
zijn getrouwd. We wensen hun een feestelijke dag toe samen met hun (klein-)kinderen, familie en vrienden. Dat Gods liefde
en trouwe zorg die dag en alle andere mag blijken!
Dhr.A. Grendelman(De Mulderij 327) is voor revalidatie opgenomen in CFH Heem.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op 30 mei is op 90 jarige leeftijd overleden
Marie Kremer-Kremer
sinds 27 mei 2013 weduwe van Gerrit Jan Kremer. Zij woonde in Oostloorn, daarvoor in Salland en Heemse.
De afscheidsdienst is maandag 4 juni om 13.45 uur in de Hessenwegkerk, waarna zij op de Larikshof begraven
zal worden. Er is gelegenheid tot condoleren van 13.00 uur tot 13.30 uur in De Esch. Wij leven mee met haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, haar zus en allen die om haar heengaan verdriet hebben.
Op 30 mei is op 84 jarige leeftijd overleden
Jan Hendrik Grootoonk
Salland 36. Zijn partner Annie Lourens is drie en half jaar geleden gestorven. De begrafenis vindt
maandagmorgen in besloten kring plaats. Zondagavond is er van 19.00 tot 19.30 uur de gelegenheid de familie
te condoleren (Salland 36). We denken aan zijn beide dochters, schoonzoons, kleinkinderen en allen met wie
hij verbonden was.
Op 28 mei is op 98 jarige leeftijd overleden
Willem Hendrik Smit
Drs. G. Jonkerlaan 12, voorheen Oldenburg. Hij was sinds 1975 weduwnaar van Johanna Matel. De
afscheidsdienst was afgelopen vrijdag in de Stephanuskerk, waarna hij bij zijn vrouw aan de Bruchterweg
begraven is. We leven mee met zijn vier dochters, hun partners, klein- en achterkleinkinderen en allen die hem
zullen missen.

Op 25 mei is op 89 jarige leeftijd plotseling overleden
Jan Hendrik Kampherbeek
Hij woonde aan de Burg. Schuitestraat 76. Zijn vrouw twee dagen eerder opgenomen in Oostloorn. De
afscheidsdienst was afgelopen woensdag in De Lariks, waarna de crematie plaats vond. We leven mee met zijn
vrouw, de nichten en neven, die voor hen zorgden en allen die hem zullen missen. (is al afgekondigd)

Zieken: Mw. C.J. Najman, Havenweg 88, is opgenomen in de herstelunit van CFH. RZZ: Mw.H.v/dVelde,Bruchterbeekweg
20a, Brucht, Medisch Spectrum Twente, Enschede: Dhr.B.Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht: Dhr. H. Kruithof,
Salland 45, is in CFH De Esch K 5 .
Jubileum, 60 jaar betrouwd:
Op woensdag 6 juni a.s. zijn D.V. de heer en mevrouw Bruggeman, Gramsbergerweg 9, 7772CT, 60 jaar getrouwd.
Daarmee willen we hen alvast hartelijk feliciteren. Om gezondheidsredenen maken ze die dag verder niet veel drukte, maar
een kaartje is wel erg leuk natuurlijk.
Nieuwe kerkenraadsleden voor het Centrum:
De kerkenraad van Centrum Noord en Zuid is op zoek naar nieuwe ouderlingen en diakenen.
We roepen uw aller hulp in. Mocht u iemand willen voordragen dan kan dat bij het moderamen van de kerkenraad: zie
kerkklank. In september hopen we in een kerkdienst afscheid te nemen en nieuwe mensen te bevestigen.
Verjaardagsfonds Centrum-Zuid. Woensdag 6 juni kunnen de busjes weer geleegd worden in de Schakel tussen 16.00 en
17.00 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
Oostloorn kerkdienst 10 juni:
De kerkdienst in Oostloorn van komende zondag 10 juni wordt voorbereid met een werkgroepje ‘dienst voor jong en oud’. Er
zullen ook jongeren meedoen in de dienst. Het thema is: “Zomer!” De dienst begint zoals gebruikelijk om 11.00 uur
Afwezigheid ds Noordmans: tot 10 mei ben ik afwezig; collega ds de Lange neemt waar.
WijkBaalder– ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Dhr. G.J. Kamphuis, Gramsbergerweg 84, is nog in Clara, Revalidatieunit 5, kamer 6. Luka Knegt, Polberg, 54, is nog in
Groningen, is gelukkig weer thuis en gaat zelfs al weer naar school. Dhr. H. Lahuis, Hardenbergerweg 18, Loozen, wacht
op verhuizing naar Welgelegen en dat doet hij in Oosterhesselen, De Etgaarde 1, 7861 BT Oosterhesselen. We hopen voor
hem dat hij snel weer richting Gramsbergen kan komen. Meeleven is mooi!
De heer Lahuis, Gramsbergerweg, wil de wijkgemeente Baalder hartelijk bedanken voor de bloemen die hij uit de
Baalderdienst mocht ontvangen.
De volgende Baalderdienst is op zondag 10 juni om 10.00 uur in sporthal ‘de Kamp’ in Baalder. Het thema van deze dienst
is: “kerk die uit de kerk komt”. De voorganger is ds. Wim van der Wel en de Nu-je-onderweg-band verzorgd de muziek. Voor
de tieners is er TOZ en voor de kinderen t/m groep 6 is er een knutselwerkje. Er is geen oppasdienst. Na afloop van de
dienst is er koffie, thee, limonade en wat lekkers. Iedereen is van harte welkom!
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
In de avond van donderdag 24 mei is op de leeftijd van 70 jaar Miny Drenthen-Langejans overleden. Sinds 17
september 2004 was zij weduwe van Henk Drenthen. Zij woonde aan de Roeterskamp 20. Met verdriet maar
ook in dankbaarheid hebben haar kinderen en kleinkinderen thuis afscheid van hun lieve en zorgzame moeder
en oma genomen. De dankdienst voor haar leven was op woensdag 30 mei in de Stephanuskerk. Wij leven
mee met haar kinderen en kleinkinderen, de familie en hen die haar zullen missen. (is al afgekondigd)
Aanmelden Overstapdienst: Op zondag 17 juni is om 10:30 uur in de Beek de “Overstapdienst” voor kinderen die van de
basisschool groep 8 naar het Voortgezet onderwijs gaan. Het gaat om wie er aan de basiscatechese heeft deelgenomen,
maar ook hen die (eerder) naar de kindernevendienst gingen. Graag voor 10 juni aanmelden en opgeven via
info@pietlangbroek.nl
Pastoraat Nu wij na het vertrek van Dorine een vacature kerkelijk werker hebben is het belangrijk dat u zelf laat weten
bezoek op prijs te stellen. In onze wijkgemeente worden vanuit de taakgroep pastoraat bezoeken gedaan, maar we
verwachten daarbij ook dat u zelf contact opneemt. De taakgroep pastoraat zou graag versterking zien, er zijn of komen
meerdere plaatsen vrij. (Vacature middengeneratie, doelgroep 70 plus)
Mededelingen;
Op 10 juni staan we stil bij de overstap van kindernevendienst naar tienerdienst voor de kinderen die na de zomer naar het
voortgezet onderwijs gaan. Dat doen we in een feestelijke dienst op het sportveld in Radewijk (graag zelf uw tuinstoel
meenemen). Bij slecht weer wijken we uit naar de Opgang. In beide gevallen begint de dienst om 11.00 uur. In de dienst
van 17 juni vieren we het Heilig Avondmaal.
Samen zingen zaterdag 9 juni a.s. Samen Zingen in de Höftekerk liederen van toen en nu, m.m.v.Herman Boerman
,orgel,Gerhard Meerholz ,synthesizer,en Gert Pannekoek,bariton. Aanvang 19.30 uur toegang gratis ,Collecte voor Omroep
Noos
Agenda: zondag 10 juni: thema-zangdienst: het "onze Vader"
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 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

