Zondag, 29 juli 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
09:30 uur Höftekerk
ds. A. de Lange
dhr. A. Sportel
dhr. H. Boerman
10:00 uur Radewijk
ds. P.J.H. Noordmans mw. J. Hutten
dhr. J. Kamphuis
11:00 uur Oostloorn
dhr. S. Stelpstra
19:00 uur Stephanuskerk
ds. P.J.H. Noordmans mw. F. De Weerd
mw. H. Davenschot
Collecten:
1e
Diaconie
2e
Kerk Uitgang
Onderhoudsfonds
In de ochtenddiensten is er kinderoppas. In Radewijk is er ook Kindernevendienst.

Bijzonderheden

SING-IN

Orden van diensten
Höftekerk 09.30 uur. Welkom; aanvangslied Psalm 92: 1 en 2; stil gebed; begroeting; Psalm 92: 3;
drempelgebed; leefregel: Romeinen: 2-12 (NBV); Lied 344: 1, 2 en 3; gebed; inleiding op de lezingen; Daniël 1:
1-7 (NBV); Lied 313: 1 en 3; Daniël 1: 8-21 (NBV); meezingen met “Mijn hulp is van U Heer” (Opwekking 640);
prediking; Lied 361: 1-7; mededelingen; dank- en voorbeden; stil gebed; onze Vader; inzameling der gaven;
Lied 974: 1 en 5; zegen beantwoord met een gezongen AMEN
Radewijk 10.00 uur. Welkom en mededelingen; Psalm Ps 92: 1 en 3; Stil gebed; Votum en Groet;
Lied 213: 1 en 5; Kyriëgebed; Lied 413; Gebed; Jesaja 63: 7-14 (NBV); Psalm 33: 8; Marcus 6: 45-56 (NBV);
Lied 942: 2 en 3; Overdenking “Blijf kalm! Ik ben het…”; Lied 910; Gebeden; Collecten; Lied 423; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. Graag nodigen wij iedereen uit. De dienst is een
SING-IN, met medewerking van de gospelgroep Promises, uit Rijssen. Natuurlijk
gaan we naar de groep luisteren, maar we gaan vooral ook zelf veel zingen,
samen met hen. Thema: ‘VERHEERLIJK ZIJN HEILIGE NAAM’.
Iedereen welkom, natuurlijk ook (vakantie) gasten!

Gospelgroep

PROMISES

Wijk Centrum-(Zuid en Noord): ds. Noordmans, tel. 261507, mw. N. JonkersSalomons, tel. 263744, ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653.
Vrijdagmiddag 20 juli is overleden mw. Janna Knol-van de Sande. Ze was opgenomen in het
Vechtdalhuis. Daarvoor woonde ze aan de Achterbrink. Haar begrafenis was woensdag 25 juli.
Mw. Knol was 91 jaar. We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar zullen
missen. (is al afgekondigd)
Op zaterdag 21 juli overleed, na een periode van ernstige ziekte, Riekus Lubertus Eshuis,
Stationsstraat 2a (daarvoor: Hoogenweg). De laatste weken werd hij liefdevol en uitstekend verzorgd in
het hospice, Huis aan de Vecht. De afscheidsdienst werd vrijdag gehouden in de Witte of
Lambertuskerk. Daarna vond de crematie plaats. Wij leven mee met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen
en andere nabestaanden.
Op zondag 22 juli is overleden mw. Dirkje Holverda-Verdoes, ze was 97 jaar. Zij woonde sinds een
paar jaar in de Meander, waar ze liefdevol werd verzorgd. Haar afscheidsdienst was op zaterdag 28
juli in het Jeugdhuis van het Kerkelijk Centrum in Katwijk aan Zee. Aansluitend vond de begrafenis
plaats op de begraafplaats "Duinrust". We leven mee met Gert en An, de kleinkinderen,
achterkleinkinderen en verdere familie.
Mw. H.Stroeve-Koers (De Spinde 29) verblijft in CFH voor revalidatie( revalidatie-unit 1; kamer 1).
Dhr. A.D. Tiecken, Lage Gaardenstraat 92, verblijft in het RZZ.
Vakantie: Ds. Noordmans heeft vakantie tot 27 augustus. Ds de Lange neemt waar in dringende gevallen.
Wijk Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Geen berichten ontvangen.
Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Geboren: Het gezin van Roy en Rianne Jurjens , Floralaan 133, kreeg uitbreiding. Een zoon is geboren met de
naam Kes Brent Ian, en broertje van Liam, Mels en Mauri. Van harte gefeliciteerd.

Baaldervelddiensten: De laatste Baaldervelddienst voor de zomertijd in de Beek was op zondag 1 juli. We
kregen van de voorbereidingsgroep een vraag mee over de wijze waarop datgene wat er in ons leven gebeurt
verandering geeft of kan geven in ons persoonlijk geloven. Een mooie werkvraag om in deze zomer bij stil te
staan: “Op welke manier is jouw geloof veranderd door gebeurtenissen in je leven ?”
Nieuwsbrief: er is weer een nieuwe nieuwsbrief Baalderveld, zie de website.
Taakgroep Pastoraat: Wanneer u bezoek ontvangen wilt, om welke reden ook, dan is wijkpredikant Piet
Langbroek hiervoor beschikbaar, alsmede de leden van de taakgroep pastoraat. U kunt telefonisch of per mail
een afspraak maken. Nu wij 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 van de wijkgemeenteleden dat zij zelf aan de bel trekken.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.
Zaterdag 14 juli werden Ellen Verstraaten en Albert Ramaker (Hoogenweg 41) verblijd met de geboorte van een
dochtertje. Ze gaven het de naam Hanna Marie Caitlyn. 'Een wonder van God' staat op het kaartje te lezen. We
zijn blij met de trotse ouders en met Damian die nu een zusje heeft.

Mededelingen;
Zomertijd: een serie thematische diensten in de Stephanuskerk. Voorganger ds. Piet Langbroek
In een serie van een aantal diensten zijn een aantal gedeelten uit het boek ‘Liberaal christendom’ leidend.
(uitgeverij Skandalon 2016). De eerste dienst was zondag 22 juli. Uitgelegd wordt wat liberale theologie is en
wat daarin de vertrekpunten zijn.
Zondag 5 augustus om 09.30 uur in de Stephanuskerk
Zondag 19 augustus om 19.00 uur in de Stephanuskerk (avonddienst)
Zondag 19 augustus om 10.00 uur in de Opgang te Radewijk

In het kader van de donderdagavondconcerten is er op donderdag 2 augustus in de
Stephanuskerk een orgelconcert dat wordt gegeven door Frank Kaman. De aanvang is
om 20.00 uur. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.
Onder de titel “Thijs Buit – Schilder” organiseert de werkgroep Kunst in de
Kerk Radewijk voor de zesde maal een spraakmakende expositie in de
Opgang te Radewijk. Deze keer blijven wij dicht bij huis. Hoewel dit niet voor
iedereen bekend is, woont en werkt Thijs Buit al decennia lang in het prachtige
landelijke dorpje Rheeze. De woning en het atelier liggen verscholen in het
groen van de Rheezerbrink. U vindt er geen bordje aan de weg die dit
idyllische plekje verraadt. Je moet dan ook op de hoogte zijn van het bestaan
en een afspraak met zijn vrouw Janssien maken om het ‘heiligdom’ van Thijs
te kunnen betreden. De tentoonstelling is geopend op maandagen en
donderdagen van 13.30 tot 16.30 uur in de maanden juli en augustus.
Werkgroep Kunst in de kerk
De maand augustus is het kerkelijk bureau gesloten. Ook kunt u deze maand geen collectemunten
halen in de Esch of de Schakel.

De heer en mevrouw G.R. Kampherbeek en B. Kampherbeek Meijer zijn verhuisd van Sportlaan 9 Hardenberg
naar Oostloorn kamer 142

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

