Zondag, 9 September 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist Bijzonderheden
10:00 uur Höftekerk
ds. A. de Lange
mw. M. Cuperus
dhr. E. Nijzink
10:00 uur Baalder
ds. W. van der Wel
mw. J. Van der Kamp
dhr. R. Hamberg
10:00 uur Radewijk
ds. G. Holverda
dhr. H. Versteeg
dhr. J. Kamphuis
11:00 uur Oostloorn
ds. P. Langbroek
dhr. B. Blekkenhorst
19:00 uur Stephanuskerk ds. W. van der Wel
mw. I. Berenst
mw. H. Smit
Collecten:
1e
Diaconie
2e
jeugdwerk/JOP.
Uitgang : Zending
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas. Kinderdienst is er in de dienst van Radewijk.

Orden van diensten
Höftekerk 10:00 uur: Welkom; Psalm 86: 1; stil gebed; begroeting; Psalm 86: 4; verootmoediging;
leefregel: waarschuwingen tegen de hoogmoed (Spreuken 15 en 16); Lied 310: 1-5;
gebed van de zondag; inleiding op de lezingen; Daniël 4: 16-24(NBV); Psalm 76: 3 en 4;
Daniël 26-34(NBV); Gezang 107: 1 en 2 (Lb. 1973); prediking; Lied 994: 1-4; mededelingen;
gebeden; collecte; Lied 906: 3 en 4; Zegen.
Radewijk 10:00 uur. Welkom; Lied 213: 1 en 5; Psalm 62: 4 en 5; Psalm 119: 24 en 26;
Lied 902: 2, 6; Lied 791: 2, 3, 4 en 6; Lied 905: 1 en 4; Lied 885: 1 en 2; Schriftlezingen:Psalm 62:
1-9 en Spreuken 3: 1–6.
Stephanuskerk 19:00 uur. Welkom; Psalm 32: 1; stil gebed; votum en groet; Gebed; Lezen: Psalm 32;
Lied 32; overweging; Lied Psalm 32: 3 en 4; Geloofsbelijdenis zingen; Avondgebed; inzameling;
Lied 150a; Uitzending en 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.
Op donderdag 6 september overleed Geesje (Gé) Pullen-Mussche, op de leeftijd van 94
jaar. Zij werd liefdevol verpleegd in Oostloorn, waar ze al een aantal jaren woonde. Ze was
weduwe sinds 2003. De rouwdienst is woensdag 12 september om 14.00 uur in
uitvaartcentrum de Lariks. Daarna zal ze worden begraven op de Larikshof. Wij leven mee
met de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en andere nabestaanden.
Startzondag Centrum – 16 september: In Hardenberg Centrum vieren wij op zondag 16 september
de Startzondag. Het thema is: “Een goed gesprek”. Enkele gedachten: Wanneer is er sprake van een
goed gesprek? Wat is daarvoor nodig? Heeft een goed gesprek te maken met ontmoeting? Waar
ontmoeten we elkaar werkelijk? Wanneer ontmoeten we God? Is met Hem een goed gesprek ook
mogelijk? De Startdienst is om 10.00 uur in de Stephanuskerk. Na de dienst is er een leuk programma.
Eerst in De Schakel en daarna een korte wandeling, met gezamenlijk broodjes eten en een leuke
herinnering aan deze zondag. Iedereen hartelijk uitgenodigd om mee te doen. Tip: nodig weer eens
iemand uit met u/jou mee te gaan naar de kerk! Iedereen is welkom. De voorganger is ds. Noordmans.
Het Liedboekkoor zingt met ons een paar nieuwe, mooie liederen.
Jubileum: Op donderdag 13 september zijn Henk en Hilly Aalderink-Herbers,
J. van Riemsdijkstraat 25, 50 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen hartelijk met dit jubileum en wensen
hen een gezellige en feestelijke dag!
Klaas Haandrikman Floralaan 26 een succes volle operatie heeft ondergaan in het Radboudziekenhuis
in Nijmegen. Mw. Dasselaar (Vechtvoorde) revalideert in CHF.
Dhr. P.R. de Ruiter, Vechtvoorde 39, ligt nog in het ziekenhuis (K 117). In CFH is nog
Mw. B. Salomons-Borg, Havenweg 2 (Baander K29).
We zijn heel dankbaar dat het wijkteam van Sectie 15 CN, de Burg. Bramerstraat, weer compleet is.
Meerdere mensen hebben zich, n.a.v. onze oproep in Kerknieuws, gemeld als contactpersoon. Eén van
de contactpersonen gaat in sectie 8 CN aan de slag.

Wijk Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Mw. Dineke Hoogeveen, Hofweg 80, is weer thuis uit het ziekenhuis!
Aanstaande zondag 9 september, zal voor de eerste keer na de zomer weer de middag voor alleen
gaanden zijn. U bent vanaf 14:30 uur bent u weer van harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder,
Beekberg 45, om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar een spel spelen,
praten of gewoon samen zijn. Overal is ruimte voor, graag heten we een ieder van u die wil komen
van harte welkom op de zondagmiddag voor alleengaanden. Alien Nijman
Zondag 8 juli kreeg ik de bloemen uit de Baalderdienst. Hiervoor heel hartelijk bedankt. Hennie
Hultink.
Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
U hebt onlangs de post van onze wijkgemeente thuis bezorgd gekregen. Daar zit o.a. het envelopje
voor de Baalderveldpot bij. Deze inzameling voor het eigen wijkwerk bevelen wij van harte bij iedereen
aan. Mocht u de post gemist hebben laat dat dan even weten.
Diensten: Zondag 16 september is er weer dienst in de Beek en dan gaat ds. Ger Zijl uit Lemele voor.
Op zondag 30 september komen we om half elf samen in de Wanne voor een experimentele dienst.
Doop: Op zondag 7 oktober vieren we de doopdienst met medewerking van het koor Animato. Ouders
die een kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Langbroek.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.
Vrijdag 14 september trouwen Raimond Tijhuis en Mariëlle Schrotenboer (Boterdijk 6). Voor een
zegen over hun huwelijk komen ze 14.30 uur naar de Opgang te Radewijk. We hopen op een mooie
dienst, een feestelijke dag en een heel gelukkig leven voor hun samen met Jesse.
Vossen gezocht! Tijdens de startweek wordt er een vossenjacht georganiseerd voor de jeugd van
groep 3–8. Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal vossen. Wil je meehelpen? Geef je dan voor 12
september op bij Jolanda Spijkers (gerbenenjolanda@hotmail.com / 216415). Dan zien we je graag
op woensdag 19 september van 14:00 – 16:30 bij “De Opgang”
De Cantory van Radewijk begint dinsdagavond weer om 19.45 uur te zingen. Nieuwe leden van
harte welkom.
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen uit de kerk ”de Opgang”. Vriendelijke groet Lucas en
Diny Waterink, Radewijk.
Mededelingen.
Eind augustus of begin september wordt de nieuwe folder van Zin in
(voorheen Voto) bij u bezorgd.
MIS HEM NIET!
Er staan weer veel boeiende activiteiten op het
programma in het kader van zingeving en geloofsverdieping. We
hopen velen van u, jong en oud te verwelkomen.
Kijk ook op www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 5 oktober van 18:00 uur tot 21:00 uur en
zaterdag 6 oktober van 10:00 tot 13:00 uur wordt er weer een kleding en boekenbeurs gehouden in
de Schakel. Heeft u thuis nog goede, bruikbare kleding (ook graag kinderkleding) en boeken voor dit
doel, dan kunt u deze inleveren op de volgende adressen: fam.de Weerd, Klinkerweg 4; fam.
Feenstra, Vechtvoorde 2; fam. Blaak, Eiberhof 21, fam. Imminga, Ondermaat 22; fam. van der Velde,
Loorlaan 4; fam. van Faassen, Eendekroos 15; fam. Bakker, Ganzebloem 6 en fam. Heidotting,
Löhnisweg 1. De niet verkochte kleding gaat eveneens naar een goed doel! Wij zijn nog op zoek
naar vrijwilligers die mee willen helpen met o.a. het sorteren van de kleding/boeken in de weken
voorafgaand aan de kledingbeurs, het sjouwen van de dozen het uitpakken van de kleding en
boeken. Voor meer informatie: Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl.
Op woensdag 12 September houdt de PCOB Hardenberg-Heemse weer haar eerste vergadering
van dit seizoen in het Klokhuis te Oostloorn om 14.30 uur. Deze middag komt Dhr. Wiersma uit
Steenwijk bij ons met het onderwerp: “Het huwelijk door de eeuwen heen”. Nieuwe leden allen
Hartelijk welkom .voor info 0523-272019.
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

