Erediensten
10:00 uur
10:30 uur
10:00 uur
11:00 uur
19:00 uur

Voorganger

Höftekerk
mw. N. Jonkers
Baalderveld
ds. P. Langbroek
Radewijk
ds. G. Brandorff
Oostloorn
ds. K.A. van der Meer
Stephanuskerk ds. P. Langbroek

Zondag 17 juni 2018
Organist

Bijzonderheden

dhr. C. Dicke
dhr. J. Broekroelofs
dhr. E. Dijkhuis
dhr. K. Kuiper
mw. I. Hoekerswever dhr. J. Kamphuis

piano
Heilig Avondmaal

Ouderling

dhr. W. Meinen

mw. H. Smit

Collecten 1e: Binnenlands Diaconaat Inloophuis als rustpunt; 2e: Kerk; Uitgang: Zending
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang. De kindernevendienst is in de Opgang.
Orde van diensten
10.00 uur Höftekerk Lied 283: 1,3 en 4; Stil gebed; Bemoediging en Groet; Inleiding; Lied 942: 1,2,3; Gebed met
V: Heer, ontferm U dan over ons. A: Heer, ontferm U over ons.; Lied 304: 1,2,3; Gebed; Lezing: Job 38; Lied 978: 1
en 3; Overweging; Lied 811:1,2,3; Dankgebed; collecte; Slotlied 500: 1,4 en 5; Zegen; Beantwoord door gezongen
“Amen, amen, amen”.
10.30 uur Baalderveld Thema: Jij maakt een stap. Welkom. Beginlied 601: 1 en 2 Licht dat ons aanstoot. Begroeting en
Drempelgebed. Inleiding bij de dienst. Zingen het lied van Kind op zondag ‘Eigen Schuld?‘ Gebed. Vertelling over Job
door Marjan en Hanneke. Zingen: Voor we gaan. Kinderen naar de nevendienst. Overweging. Lied 978: 1 t/m 4 Aan U
behoort o Heer der heren. Overstap van de kinderen. Zegen lied 421. Afscheidskadootje. Gebed en samen bidden we het
‘Onze Vader’. Collecte. Wegzending. Lied ‘Langs beelden van hoop’. Wij gaan op reis langs de weg van verlangen.
Zegen.
10.00 uur Radewijk Inleidend Orgelspel Welkom en afkondigingen; voorbereiding; Intochtslied (Psalm) 25: 1, 4 en 10
‘Heer, ik hef mijn hart en handen’; Voorbereiding op de dienst door een stil, persoonlijk gebed; Votum en groet; Lied 747:
1, 5 ‘Eens komt de grote zomer’; Drempelgebed; Lied 829: 1, 2 en 3 ‘De liefde gaat ons voor’; Kyriegebed; Dienst van het
woord; Gebed om verlichting door de heilige Geest bij de opening van het Woord; Lied 923: 1, 2, 3 ‘Wil je wel geloven’;
kinderen verlaten kerk voor KND; 1e schriftlezing OT: Ezechiel 17: 22-24; Lied 686: 1, 3 ‘De Geest des Heren heeft‘; 2e
schriftlezing NT: Marcus 4: 26-34; Lied 181: 1, 2, 3 ‘Een heel klein zaadje’; Overweging Lied 181: 4, 5, 6, 7; Kinderen
terug uit KND; Inzameling gaven; viering van de tafel van de Heer; Lied van overgang van schrift naar tafel: 385: 1, 2, 3
‘De tafel van samen’; Nodiging; Dankzegging; Lied 405: 1 ‘Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig’; Inzettingswoorden;
Gebed om de Geest-Onze Vader; Gezang 404: 1 (Liedboek voor de kerken!) ‘U Here Jezus roep ik aan’; Gemeenschap
van brood en wijn; Tijdens de lopende viering zingen wij lied 671: 1 t/m 4 ‘Nu bidden wij de heilige Geest’ Dankgebed;
Beëindiging van de dienst; Slotlied (staande) 754: 1, 2, 3 ‘Liefde Gods die elk beminnen’; Heenzending en zegen; (3 x
gezongen Amen); Afsluitend orgelspel.
19:00 uur Stephanuskerk Welkom en Beginlied 162: 1,2,3 en 6. Begroeting. Inleiding bij de dienst. Lied 136 : 1, 6, 7, 8.
Inleiding bij de doop en gebed. Naam en doopkaars. Doop van Bastijn. Dooplied uit geroepen om te zingen Lied 79.
Lezing Genesis 9: 1 en 8 t/m 17. Overweging. Lied 982: 1, 2 en 3. Dankgebed en Voorbede en samen bidden wij het
‘Onze Vader’. Inzameling van de collecte. Wegzending. Slotlied 416 vers 1,2,3,4. Zegen.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Zieken A.Grendelman uit de Mulderij 327, verblijft tijdelijk in CFH i.v.m. revalidatie na een heupoperatie.
Dhr. P.R. de Ruiter, Vechtvoorde 39, is na maanden onderzoek deze week begonnen aan een reeks chemokuren.
Mw. C.J. Najman, Havenweg 88, verblijft in de herstelunit van CFH (Unit 5, K1).
Op zaterdag 9 juni is onverwacht op zijn 70-ste verjaardag overleden Antonie Binnenmars, Vechtvoorde 7.
De afscheidsdienst voorafgaande aan de crematie vond afgelopen vrijdag plaats. We leven mee met zijn vrouw
Gerrie, Henry en Henriëtte, Gerwin, de kleinkinderen en allen die hem zullen missen.
Maandag 11 juni is in het ziekenhuis overleden mw. Wilhelmine Brunink-Heldt (Miny), De Brink 52. Ze was
74 jaar. Haar begrafenis is zaterdag 16 juni na een dienst in de Larikshof die om 10.30 uur begint. We leven
mee met haar kinderen en kleinkinderen, haar familie en vrienden.
Agenda maandag 18 juni vergadert de kerkenraad van Radewijk. Donderdag 21 juni: eerste bijeenkomst van de 'ring'
(opvolger van de classis)
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken Dhr. H. Meijerink, Bisschopshof 57, verblijft op de revalidatie unit In CFH.
Dhr. H. Kruithof, Salland 45, is in CFH De Esch K 5

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363
Overstapdienst In de Baaldervelddienst maken acht kinderen de overstap naar de toekomst. Van basisschool naar
Voortgezet onderwijs, van basiscatechese en kindernevendienst naar de VO 1 en 2 groep. Wij zingen hen zegen toe en
wensen hen met hun ouders een feestelijke en zinvolle dienst.
De avonddienst in de Stephanuskerk om 19.00 uur wordt door onze wijkgemeente ingevuld met een doopdienst.
Bastijn, het zoontje van Harm en Liedeweij Roeten wordt gedoopt. Eerder kon de doop vanwege omstandigheden niet
doorgaan. Wij zouden het fijn vinden als velen de doopdienst komen meevieren. Wij feliciteren de ouders en familie en
wensen hen zegen toe.
Slotdienst seizoen de volgende dienst in de Beek is op zondag 1 juli. Na de dienst op is er een fietstocht van plm. 25 km
voor jong en oud, vertrek rond 12.00 uur bij De Beek. U kunt zich opgeven per mail: gerritenriekzweers@gmail.com
We nodigen jullie van harte uit mee te doen.
Pastoraat Onze wijk heeft een vacature kerkelijk werker voor vnl. het pastoraat. U begrijpt dat het daarom van belang is
dat u zelf laat weten bezoek op prijs te stellen. De taakgroep pastoraat zou graag versterking zien voor de
middengeneratie en doelgroep 70 plus.
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
Zieken Dhr. G.J. Kamphuis, Gramsbergerweg 84, is weer thuis uit Clara! Heerlijk voor hem.
Op 11 juni is in de leeftijd van 87 jaar Gesina Kremer-Bouws overleden. Ze heeft jarenlang gewoond aan de
Gramsbergerweg, maar na het overlijden van haar man is ze in Coevorden gaan wonen, eerst in de Schutse,
de laatste tijd in Aleida Kramer. Op 15 juni is de herdenkingsdienst gehouden in de Lariks, waarna de
begrafenis plaatsvond. Psalm 23 was haar lijflied, waarvan ze de essentie zeer kernachtig verwoordde met
“De Heer is mijn herder; meer heb ik niet nodig en met minder kan ik niet toe”. We leven mee met haar
kinderen en klein- en achterkleinkinderen.
Eetcafe Op dinsdag 19 juni is er weer een ‘Eetcafe’ in de Boerderij in Baalder. Een lekkere maaltijd in een sfeervolle
omgeving met gezellige tafelgenoten. Voor mensen die een avond niet alleen aan tafel willen zitten, die even wat krap bij
kas zitten. Dus geef je snel op met je naam en het aantal personen. Dat kan vanaf donderdag 14 juni per telefoon op:
06-33479569 of via eetcafebaalder@gmail.com.
Wijk Radewijk
Op 17 juni (HA) is de voorganger in Radewijk G. Brandorff. Dit wijkt af van het preekrooster.
Nieuwe bezoekmedewerker We verwelkomen een nieuwe bezoekmedewerker voor wijk RW3. Het is mw. A. Meier-Bril
(Aly), Veldingerveldweg 16, 7786BE Den Velde, 0523-216481, e-mail: alymeier@gmail.com
Mededelingen
Oud Passage dames fietstocht Dames, wij gaan weer fietsen en wel op dinsdag 19 juni. Bij slecht weer een week later.
Wij vertrekken vanaf ‘De Schakel’ om 19.00 uur. Neem gerust een buurvrouw of vriendin mee. Tot ziens Leny Mulder.
Collecte voor The Home of Hope and Dreams. Op zondag 24 juni a.s. is de eerste collecte in alle diensten voor The
Home of Hope and Dreams. Zonder uw financiële hulp redt de stichting het niet. Wilt u liever uw bijdrage overmaken? Dat
kan op rekeningnummer NL73RABO 0121662349 t.n.v. Stichting Home of Hope and Dreams Uganda, Hardenberg.
Wilt u het werk van deze stichting steunen?
Vakantieweek in IJsselvliedt te Wezep. Ook dit jaar heeft een groep van 25 vrijwilligers uit Hardenberg en omgeving
weer een vakantieweek voor het vakantiebureau in Doorn (de Werelt) verzorgd. Ze zijn vanaf 2 juni t/m 9 juni met 28
gasten in kasteel IJsselvliedt in Wezep geweest om ze een mooie week te bezorgen. Dit zijn voornamelijk ouderen die
veel zorg nodig hebben. Dit al voor het 7e jaar. Het is zeer waardevol om te zien hoe in zo'n week een hechte band
ontstaat tussen vrijwiliger en gast. Wilt u meer over deze vakantieweken die het hele jaar plaats vinden weten, dan kunt u
contact opnemen met Joke Feenstra, Vechtvoorde 2, 7772 VC Hardenberg, tel. 0523-260465.
Bedankt
Hartelijk dank voor de mooie kaarten, de meelevende woorden en de bloemen uit de kerk, i.v.m. ons 60 jarig
huwelijksjubileum. Het heeft ons erg goed gedaan. Johan en Dinie Bruggeman, Gramsbergerweg 9.

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

