Zondag, 14 oktober 2018
Erediensten

Voorganger

Ouderling

Organist

Bijzonderheden

10:00 uur Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans
mw. D. Eggengoor mw. H. Smit.
Zangkoor JOY
10:00 uur Baalder
ds. W. van der Wel
dhr. J. Bakker
dhr. B. Slijkhuis
10:00 uur Radewijk
ds. J.A. Wegerif, Dalfsen mw. J. Hutten
dhr. T. Broekroelofs
11:00 uur Oostloorn
ds. D.S. Dreschler
19:00 uur Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans
dhr. HJ.Broekroelofs. mw. H. Davenschot
Collecten:
1e: Werelddiaconaat Wereldvoedseldag Nepal 2e: Kerk
Uitgang: Onderhoudsfonds
In de ochtenddiensten is er kinderoppas. In de erediensten van Baalder en Radewijk zijn er ook
kindernevendiensten.
Orden van diensten
Stephanuskerk 10.00 uur. In deze dienst is de bevestiging van twee pastoraal bezoekers en één diaken.
Met medewerking van zangkoor JOY! (De Krim). Welkom en mededelingen; Psalm 118: 9 en 10; Stil gebed;
Bemoediging en Groet; Gebed van verootmoediging; Leefregel; Lied 971; JOY! ‘Door het geloof’ ‘God is mijn
herder’; Gebed bij het Woord; Schriftlezing: Psalm 100 (NBV); Mattheus 6: 9-13 (NBV); Heidelbergse
Catechismus, zondag 49; Lied 976: 2 en 3; Prediking; JOY ‘Spreek o Heer’ ‘God van licht’; Afscheid en
bevestiging; afscheid; bevestiging: vragen, gebed en zegen; verwelkoming; Lied 969; Gebed; Collecten;
JOY: ‘Hoeveel ik van je hou’; lied: ‘Groot is Hij’ (samen met JOY); Zegen, aansluitend: Lied 415: 3.
De Opgang 10.00 uur. (geen orde van dienst ontvangen)
Stephanuskerk 19.00 uur. Thema: Roeping (vervolg). Welkom; Psalm 139: 1 en 2; Stil gebed; Bemoediging
en groet; Avondlied: 246B: 1, 3 en 5; Gebed; Jeremia 1: 1-10 (NBV); Lied 513; Johannes 3: 22-30; Psalm
134; 1 Timotheüs 4: 6-16; Lied 361; Overdenking; Lied 968:1, 2 en 5; Gebeden; Lied 253 (avondlied);
Collecte; Psalm 92:1 en 3; 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 30 september is op 91 jarige leeftijd overleden Engeltje van Os-Bosch. Zij woonde in
Oostloorn. Zij was sinds 27 november 2014 weduwe van Marijn van Os. De afscheidsdienst was
op 12 oktober in De Lariks, waarna de crematie plaats vond . We leven mee met haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.(Is al afgekondigd)
Dhr. H. Volkers, Salland 6, is weer thuis. Dhr. N.J. van Vliet, Salland, verblijft nog in Reactiveringscentrum
‘Klimop’ K309, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk.
Bevestiging pastoraal bezoekers en diaken: Voor de centrum wijken worden vandaag twee pastoraal
bezoekers bevestigd en één diaken. De pastoraal bezoekers zijn: mw. Lies van Noort, Leeuwerikstraat, en
dhr Gert Weitkamp, Voorstraat. De te bevestigen diaken is Zientje Lammers, Bruchterbeekweg. We nemen
vandaag afscheid van twee ouderlingen en een diaken: Henk Altena, Jan Muis en Jannie Plaggenmarsch;
wij zijn hen veel dank verschuldigd voor hun trouwe dienst!
Gezellige middag Oostloorn: woensdag 17 oktober aanstaande organiseert het wijkteam voor Oostloorn
een gezellige middag. We beginnen om 15.00 uur.
Wijk Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Mw Bremmer-Bouma, Polberg 6, is ontslagen uit het RZZ en revalideert nu in de Schoutenhof, 4e etage, afd.
3, kamer 7. Kaartjes zijn daar zeer welkom. Voor bezoek is het nog te vroeg, want het is nog heel erg
wennen.
Uit Zweden kregen we blijde berichten: Jas Hendrik Telman is op 17 september geboren. Hij is de zoon van
Anne en Erik Telman, Hagagatan 101102, 33133 Värnamo, Zweden. Erik en Anne hebben jarenlang deel
uitgemaakt van onze gemeenschap totdat ze naar Zweden emigreerden, maar dit nieuws delen ze graag
met ons!
Aanstaande zondag 14 oktober zal weer de middag voor alleen gaanden zijn. U bent vanaf 14:30 uur 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

Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
De basiscatechese op de Bloemenhof voor groep 7 is op de maandagen 5, 12, 19 en 26 november na
schooltijd. Voor groep 8 is het op de dinsdagen 6, 13, 20 en 27 november na schooltijd.
Jongeren uit voortgezet onderwijs VO 1 en 2 worden woensdag 17 oktober om 19 uur in de Wanne verwacht
voor de eerste keer van het programma. In november brengen we dan een bezoek aan de voedselbank in
Hardenberg. Jongeren die afscheid namen van de kindernevendienst en basiscatechese, maar ook anderen
worden uitgenodigd.
Op 4 november is er de Kerk en Schooldienst in de Beek samen met de Bloemenhof. We zullen in de
dienst vanwege de dankdag op 7 november weer de inzameling houden voor de voedselbank. Deze keer
werken we op met tasjes en de verzoeklijst van de voedselbank waarop wenselijke produkten aangegeven
zijn. U hoort er binnenkort meer over.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.
Hartelijk bedankt voor de bloemen uit de Opgang op 7-10 j.l. Het was zeer verrassend. Jan Hoeksma.
Mededelingen.
Collecten: 1e rondgang: Werelddiaconaat collecte. Tevens WERELDVOEDSELDAG 2018. Er zullen vóór en
tijdens de dienst beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. Het thema van deze Zondag is
"Leven van visserij in de bergen van Nepal". Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr.
NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaatzondag. De ZWO commissie
Avonddienst Stephanuskerk 21 oktober ‘Bijbelse Miniaturen.’ Dat is de titel van het nieuwste boekje van
ds. Carel ter Linden. Op 21 oktober zal het een avonddienst zijn met voorganger ds. Piet Langbroek, waarin
dit boekje voorgesteld wordt. Daarbij lezen we bijbelgedeelten en liederen die er bij passen. Het boekje
begint met een leesbare inleiding en een mooie illustraties verlevendigen de verhalen. Ter Linden laat op
een verrassende manier de verborgen boodschappen zien van de Bijbelverhalen, die hun betekenis voor
ons leven en de wereld van vandaag nergens verloren hebben. Voor wie belangstelling heeft voor dit mooi
uitgevoerde boekje: het is uitgegeven bij Uitgeverij De Arbeidspers , heeft 220 blz. en kost €21,50.
De Kleding- en boekenbeurs van 5 en 6 oktober heeft € 2.567,- opgebracht! De opbrengst gaat naar
Stichting Bobokan en de overgebleven kleding gaat naar Roemenië, Litouwen en Stichting Babyspullen. Alle
kopers en gevers hartelijk dank!
ONZE ACTIVITEIT DEZE WEEK:
“Met muziek in gesprek”; de 40+ groep op zaterdag 14 oktober en de 20+(40-)groep zondag 15 oktober.
Op 30 oktober: “Engelen om je heen” om 19.30 uur met ds. Wijkhuizen in De Schakel met
collecte voor vrije gift voor de onkosten. Kijk ook op: www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
Dinsdagavond 16 oktober wordt u als vrijwilliger in Centrum Zuid en Noord van harte uitgenodigd in
de Schakel voor een gezellig samenzijn met als thema: “Wie, wat, waar in de Kerk”. Vanaf 19.30 uur staat
de koffie klaar en om 20.00 starten we met een korte vesper in samenwerking met “Zevenmaal”. Voor
zover mogelijk, neem dan uw mobiele telefoon mee. Als u geen internetabonnement hebt is dat geen
bezwaar, er is gratis wifi in de Schakel. Na afloop van het programma, ongeveer om 21.15 uur, is er een
hapje en drankje.

Groen gezocht. In de week van 8 december gaan we weer kerstbakjes maken voor de kerstmarkt van
zaterdag 15 december bij de Stephanuskerk. Hiervoor zijn we veel groen nodig. Wilt u aan ons
denken, mocht u binnenkort gaan snoeien? Voor info: Erica Meijerink, tel: 06-33580001 of Janneke
Meijer, tel: 06-57050404.
Zingend naar de zondag. In de Hessenwegkerk zal zaterdag 3 november 2018 een zangavond worden
gehouden o.b.v. organist Ellert Bos. De avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Evenals
voorgaande zangavonden zullen er weer bekende liederen uit de bundel Johannes de Heer worden
gezongen. De opbrengst van de collecte is voor Open Doors. Deze stichting zet zich in voor vervolgde
christenen wereldwijd.
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

