Zondag 5 augustus 2018
Organist

Erediensten

Voorganger

Ouderling

09.30 uur Stephanuskerk
10.00 uur Radewijk
11.00 uur Oostloorn
19.00 uur Stephanuskerk

ds. P. Langbroek
ds. A. de Lange
ds. P. Langbroek
ds. A. de Lange

dhr. H.J. Broekroelofs
mw. I. Hoekerswever
mw. M. Hoving

mw. H. Davenschot
dhr. R. Hamberg
dhr. B. Blekkenhorst
dhr. E. Nijzink

Collecten
1e Stichting ORA Oost Europa
2e Kerk
Uitgang Onderhoudsfonds
In de ochtenddiensten is er kinderoppas. In Radewijk is er ook Kindernevendienst.
Orde van diensten
Stephanuskerk 9.30 uur Thematische dienst. Zie ‘Mededelingen’ voor meer informatie. Welkom en afkondigingen.
Onze hulp (lied 291 a) Drempelgebed met lied 295. Inleiding. Thema: de menswording van God. Lezing Deuteronomium
30 vers 11 t/m 14. Stilte. Zingen Lied 825 vers 3, 4 en 5. Thema: Wie Jezus is voorjou. Lezing Johannes 1 vers 14 t/m 18.
Stilte. In gesprek met elkaar. Gebed met lied 512 vers 1 t/m 7. Inzameling van de collecte. Wegzending en zegen met lied
430.
De Opgang 10:00 uur Welkom; aanvangslied: Ps 68: 2; stil gebed; begroeting; vervolg; aanvangslied: Ps 68: 7;
verootmoediging; leefregel: 1 Pe 2: 4-8 + 11-12 (BGT); zingen: Ps 118: 1 en 8; gebed van de zondag; KND; Inleiding op
de lezing; Daniël 2: 1-18 (NBV); zingen: Lied 848: 1 – 5; Daniël 2: 24-45 (NBV); zingen: Lied 326: 1 t/m 6; prediking;
zingen: Lied 771: 1, 2 en 3; mededelingen dank- en voorbeden; inzameling van de gaven; kinderen terug uit nevendienst
en oppas; slotlied: 704: 1, 2 en 3; zegen beantwoord met een gezongen AMEN.
Stephanuskerk 19.00 uur zangdienst thema "genieten van rust en vakantie": aanvangslied: 236: 1, 2; stil gebed;
begroeting; lied 195 ; inleiding op het thema; gebed; Gen 2: 1 t/m 3; uitleg; zingen 365: 2; Hebr 4: 9-11; uitleg; Zingen
823: 1, 4 en 5; Mat 11: 28-30 ; uitleg; zingen 936: 1, 2 en 3; Pred 9: 7-9; uitleg; zingen 978: 1, 3 en 4; Ps 23: 1-3; uitleg;
zingen: 23 C : 1 t/m 5; Spreuken 3: 5v; Uitleg; zingen: Ps 62: 1 en 5; geloofsbelijdenis ; zingen: 886; slotlied 236: 4, 5, 6,
7; zegen beantwoord met een gezongen AMEN
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.
Zieken
Mw. H.Stroeve-Koers (De Spinde 29) verblijft in CFH voor revalidatie (revalidatie-unit 1; kamer 1)
Vrijdag 27 juli is in Oostloorn overleden de heer Henk Klokkers, hij was 84 jaar. De afscheidsdienst,
voorafgaand aan de crematie, was donderdag 2 augustus in "De Lariks". We leven mee met zijn vrouw Jannie
(Salland 20), zijn zoon Erik en allen die hem dierbaar waren.
Voor de Burgemeester Bramerstraat (sectie 15) zijn wij dringend op zoek naar 3 contactpersonen. Voor meer
informatie kunt u bellen naar:tel. 857235 of tel. 266653
In sectie CN-0303 nam Mw. R. Salomons de taak van contactpersoon van dhr. W. Salomons. We bedanken Werner
voor de vele jaren dat hij zich voor de kerkelijke gemeenschap heeft ingezet en we zijn blij dat Rita dit werk nu van hem
overneemt.
Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Geboren Op vrijdag 27 juli is Niels geboren. Hij is het zoontje van Johan Bolks en Margriet Maneschijn. En, hoera, een
broertje erbij voor Kim en Ilse. We wensen het gezin met de felicitaties alle goeds toe. Adres Hoogenweg 18, 7793 HL
Hoogenweg.
Baaldervelddiensten Tijdens de laatste Baaldervelddienst voor de zomertijd kregen we 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 bij stil te staan: “Op welke manier is jouw geloof veranderd door
gebeurtenissen in je leven ?”
Nieuwsbrief de nieuwsbrief Baalderveld voor de zomertijd is te vinden op 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.
Zomergroet We wensen elkaar een goede zomertijd toe van rust en reizen, van inspiratie en nieuwe energie. Het
nieuwe seizoen begint met de startdienst in de Beek op zondag 2 september. Hartelijke zomergroet van de
wijkkerkenraad en de verschillende taakgroepen.
WIJK Baalder: ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Ds. Langbroek neemt deze periode waar in de wijk Baalder vanwege vakantie van ds. van der Wel.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.
Mevr. J. Hekman-Kappers, Radewijkerweg 6, is vrijdag weer thuisgekomen na een voorspoedige revalidatie in CFH.
Woensdag 1 augustus is in haar slaap overleden mevrouw Geertruida Snoeijink-Pas, Radewijkerweg 32. Mw.
Snoeijink was 90 jaar. Haar begrafenis is maandag na een dienst in de Kerkzaal te Radewijk die om 10.00 uur
begint. Vooraf kunt u de familie condoleren. We leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen,
familie en vrienden en in het bijzonder met haar dochter Ria die samen met haar moeder woonde en haar
verzorgde.
MEDEDELINGEN
In het kader van de donderdagavondconcerten is er op donderdag 9 augustus
in de Höftekerk een orgelconcert dat wordt gegeven door Jan Breukelman uit
Amersfoort. 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
Zomertijd: een serie thematische diensten in de Stephanuskerk. Voorganger ds. Piet Langbroek.
In een serie van 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.
Zie voor verdere uitleg en beschrijving de website www.pknhardenbergheemse. Zondag 5 augustus is er de tweede
dienst om 09.30 uur in de Stephanuskerk.
Vervolgens op:
Zondag 19 augustus om 19.00 uur in de Stephanuskerk. (avonddienst)
Zondag 19 augustus om 10.00 uur in de Opgang te Radewijk.
Mw.D.D.Snijders-Lenters, Jonkerlaan 3, is 27-07-2018 90 jaar geworden.
Bedankt De heer A. Diek, Kruserbrink 44 was blij verrast met de bloemen van de kerk voor zijn verjaardag. Daarvoor
hartelijk dank.
Het kerkelijk bureau is in de maand augustus gesloten. Ook kunt u in deze maand geen collectemunten halen in de
Schakel en de Esch.

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
E - mail: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl

