Zondag, 1 juli 2018
Erediensten

09:30 uur
10:30 uur
10:00 uur
11:00 uur
19:00 uur

Voorganger
Höftekerk
Baalderveld
Radewijk
Oostloorn
Stephanuskerk

Ouderling

ds. W. van der Wel
mw. F. De Weerd
ds. P. Langbroek
mw. J. Marsman
mw. G. ten Dikken (prop) dhr. B. Nijeboer
ds. K. A. van der Meer
ds. H. Dorgelo
Onbekend

Organist

Bijzonderheden

dhr. R. Hamberg
mw. E. Niemeijer
dhr. J. Broekroelofs

bevestiging

dhr. K. Bakker

Collecten:
1e:
Jeugdwerk
2e:
Kerk Uitgang:
Onderhoudsfonds
In de ochtenddiensten is er kinderoppas. In Radewijk is er ook Kindernevendienst.

Orden van diensten
Höftekerk 09.30 uur. Welkom; Lied 791: 1-4, 6; Stil gebed; Bemoediging en groet; Als gebed zingen
we: 836; We herbevestigen Eric van Asten en Henk Meulink; Vraag aan de gemeente: Lieve
mensen nu deze mensen uit jullie midden tot ouderling bevestigd zijn, beloven jullie hen te
aanvaarden, hen te omringen met jullie meeleven, hen te dragen in uw gebeden en met hen mee te
werken en waar dat op jullie pad komt jullie steentje bij te dragen aan de opbouw van onze gemeente?
Wat is daarop uw antwoord? Antwoord: Ja, van harte!; Lied 653: 1, 5 en 7; Gebed; Lied 150a; Gebed bij
de opening van de bijbel; Ezechiël 37: 1-14; Lied 713; Overdenking; Lied 871; Dankgebed en
voorbeden; Inzameling; Lied 839; Uitzending en Zegen.
Baalderveld 10:30 uur. Welkom en afkondigingen; Psalm 139: 1 en 5; Begroeting; Drempelgebed;
Liturgische schikking; Lied 848. Inleiding bij deze laatste dienst over Job; Zingen het Joblied; Vertelling
over Job; Lied “Voor we gaan” en de kaars en dan naar de nevendienst; Lied 845: 1 en 2; Overweging;
“Vraag voor de zomertijd”; Dankgebed en Voorbede; Inzameling; Wegzending. Slotlied “Wil je opstaan
en mij volgen” Zegen; Ontmoeting.
Stephanuskerk 19.00 uur. Welkom en mededelingen; Lied 22: 1 en 2; Onze Hulp en Groet; Lied 806;
gebed; Job 2: 4-10; Johannes 5: 1-9a; Lied 945; preek; Lied 534; Dankgebed en voorbede; Collecte;
Lied 423; Zegen.

Wijk Centrum-(Zuid en Noord): ds. Noordmans, tel. 261507, mw. N. Jonkers-Salomons,
tel. 263744, ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653.
Mw. B. Salomons-Borg, Havenweg2, revalideert in CFH (Unit 3 K29). Verder verblijven daar Mw. C.J.
Najman, Havenweg 88 (Unit 5 K1), Mw D. Koers- van der Veen, Havenweg 120 ((unit 5 K4), mw G. ter
Wielen-Lugies, Havenweg 86 (Unit 5 K3), Mw. G. van den Poll-Grote Brookhuis en Mw. J.Z. KoopmanVeneberg.
Volgende week viering Heilig Avondmaal: In de Stephanuskerk vieren we op zondag 8 juli het
Heilig Avondmaal. Denkt u weer aan de aanvangstijd van de diensten in juli en augustus? Om 9.30 uur!

Wijk Baalder: ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Mw. Ankie Visscher, Oosthof 9, begon vorige week vol goede moed aan de immuuntherapie in
Groningen. Daarbij zijn helaas ernstige onvoorziene omstandigheden ontstaan. Haar toestand is
zorgelijk. We leven met haar mee en met haar gezin met gebed en kaart. Ze verblijft in het UMCG, maar
het is het meest praktisch als kaarten naar de Oosthof worden gestuurd.
Ik was blij verrast, de bloemen uit de Kamp te krijgen. Ik heb er erg van genoten. Hartelijk bedankt en
met vriendelijke groet. Mevr Reiling.

De laatste Baalderdienst voor de zomervakantie! Zondag 8 juli is de laatste Baalderdienst voor de
zomervakantie. We sluiten het seizoen zingend af. Iedereen heeft in mei tijdens de
Baalderdienst zijn of haar favoriete christelijke lied kunnen doorgeven. Een aantal
van deze nummers zullen we met elkaar gaan zingen. Deze feestelijke dienst met het
thema “Wat is je favoriete christelijke lied” vindt plaats in sporthal ‘de Kamp’ en begint
om 10.00 uur. Het is een soort Top 2000 dienst, maar dan net iets anders. De
voorganger is ds. Wim van der Wel en de muzikale medewerking wordt verleend door
de “Nu-Je-Onderweg-Band” en het liedboekkoor. Er is een activiteit voor de kinderen
van groep 1 t/m 6 en voor de TOZ-ers. Voor de allerkleinsten is er oppas. Na afloop
van de dienst is er koffie, thee en ranja met wat lekkers. Kom allemaal en zing mee!
Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Op 26 juni is in de leeftijd van 86 jaar Jennigje Hutten-Nijman overleden. Jarenlang
woonde ze aan de Weitkamplaan, maar de laatste jaren verbleef ze in Oostloorn. Ze was
sinds 2 april 2002 weduwe van Egbert Hutten. Maandag is de herdenkingsdienst in de
Höftekerk, die om 10.30 uur begint. Condoleren kan vanaf 10.00 uur. We leven mee met
haar kinderen en kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Op 13 juli zullen Daniël Stroomberg en Lisa Borger, Gele Lis 37, gaan trouwen. Prachtig! Hun
huwelijk zal in de kerk worden gezegend om 14.00 uur, Hessenwegkerk!
Pastoraat Onze wijk heeft een vacature kerkelijk werker voor het pastoraat. We zijn er mee bezig deze
in te vullen. We hopen dat dat na de zomertijd is gelukt. U begrijpt dat het van belang is dat u zelf laat
weten bezoek op prijs te stellen. Verder: de taakgroep pastoraat zou graag versterking zien voor de
middengeneratie en doelgroep 70 plus.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.
Mw. Oldehinkel, Hof van Pepijn 19, bedankt voor de bloemen die ze onlangs vanuit Radewijk mocht
ontvangen.
Mededelingen.
Deze zondagmorgen herbevestigen we de Höftekerk dhr. Eric van Asten, Margriet 10, en dhr. Henk
Meulink, Floralaan 132, tot respectievelijk scriba en voorzitter van de Algemene Kerkenraad. We zijn blij
dat ze beiden nog een periode willen verlengen: ze doen écht goed werk voor de AK en onze kerk in
zijn algemeenheid in pittige tijden. We zullen hen herbevestigen – tenzij daartegen gegronde bezwaren
zijn – in de morgendienst van vandaag in de Höftekerk. Tijdens die dienst kan er overigens zomaar nog
wat verrassends gebeuren…..
Donderdagavondconcert met Interkerkelijk koor Zevenmaal op 5 juli. Zevenmaal opent
traditiegetrouw de reeks donderdagavond orgelconcerten in Hardenberg. Onder de enthousiaste leiding
van nieuwe dirigent Tobias Bethlehem brengt het koor liederen ten gehore met als thema ‘de liefde’. De
toehoorder zal ongetwijfeld enkele liederen herkennen van de Royal wedding van Prins Harry en
Meghan: ‘If ye love me’ van Thomas Tallis en ‘The Lord bless you and keep you’ van John Rutter.
Verder staan o.a. twee werken van Ola Gjeilo, een hedendaagse Noorse componist, op het programma
en nog een 5-tal liederen. Naast zang zullen twee organisten binnen het koor, Hilda Smit en Erik Nijzink,
een ode aan de liefde brengen op het orgel. Wij nodigen u van harte uit om dit mooie en afwisselende
concert bij te wonen en wij zien u graag op donderdagavond 5 juli in de Höftekerk om 20.00 uur. De
toegang is vrij. Bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven. Zie ook op
www.donderdagavondconcerten.nl.
Heel veel dank voor het medeleven in deze moeilijke tijd van ziekte en voor de mooie bloemen die we
twee weken geleden mochten ontvangen uit de kerk. Hartelijke groet Berend Jan en Hennie Spijkers.
Wat een verrassing. Afgelopen zondag kregen wij de bloemen uit de kerk. Hartelijk dank hiervoor.
Fam. de Roo.
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

