Zondag, 28 oktober 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Stephanuskerk ds. P. Langbroek
fam. Nijeboer
dhr. R. Hamberg
Heilig Avondmaal
10:00 uur Baalder
ds. W. van der Wel
dhr. J. Martens
dhr. B. Slijkhuis
10:00 uur Radewijk
ds. J. Dijkstra
dhr. L. Schrotenboer
dhr. J. Broekroelofs
11:00 uur Oostloorn
ds. D.A. Brienen
19:00 uur Stephanuskerk ds. W. van der Wel
fam. Drenth
dhr. E. Nijzink
Collecten:
1e Diaconie
2e. Nederlands Bijbelgenootschap
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. Welkom en afkondigingen. Lied 978: 2 en 4; Begroeting; Drempelgebed; Lied 424;
Johannes 6: 1-14; Overweging; “het Kerk in Actielied ‘Wij delen’: Lied 421; Tafelgebed; Lied 385: 1, 2 en 3;
De tafel van samen; Delen van brood en wijn; Lied 383; Dankgebed en voorbede; Inzameling; Wegzending.
Slotlied 415: 1 en 2; Zegen. Lied 415 vers 3.
De Opgang 10.00 uur. Welkom; Lied 221: 1, 2 en 3; gebed; Votum en Groet; Kyriëgebed; Psalm 146: 3 en 4;
Gebed om de Heilige Geest; lezing Psalm 13; zingen Ps.13; Marcus 10: 42-52; Lied 182: 1, 2, 3 en 4; Overweging;
Lied 463; Dankgebed- voorbede – persoonlijk gebed – Onze Vader; collecte; Lied 1014: 1, 2, 3 en 4; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. Welkom; Lied 637; Stil gebed; Bemoediging en groet; Gebed; Deuteronomium 5: 12-15;
Handelingen 20: 1-7; Romeinen 14:1-11; Lied 91 (bundel 1973); Overdenking; het Paaslied: Lied 634;
Dankgebed en voorbeden; Inzameling ; Slotzang: 263; Zegen.
Deze dienst is een “themadienst over de oorsprong, geschiedenis en de zin van de zondag nú” In de avonddienst wil
ik – nu er ook in Hardenberg koopzondagen zijn – stilstaan bij de oorsprong van de zondag. Waarom vieren we die
eigenlijk? Hoe is dat in de loop der eeuwen een “vrije dag geworden?” En hoe zou je als kerk aan kunnen kijken
tegen koopzondagen – die overal in het land al gaande zijn…, we zijn niet de eersten….? Wie het een interessant
thema vindt…, kom vooral. Wie er niks mee heeft, ga vooral naar de morgendiensten!
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.
Woensdag 17 oktober is overleden mw. Cilia van der Velde-Schuldink, Kruserbrink 36. Ze was 71 jaar.
We leven mee met haar man Henk, kinderen en kleinkinderen. De crematie heeft in besloten kring
plaatsgevonden.
Vrijdag 19 oktober is overleden mw. Henny Meier-Oldehinkel, Adm. Helffrichstraat 91 . Haar begrafenis
was donderdagmiddag 25 oktober na een dienst in de Höftekerk. Henny Meier was 82 jaar. We leven
mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen die eerder dit jaar ook al hun vader, opa en
overgrootvader verloren. (is al afgezegd)
Vrijdag 19 oktober is overleden in Coevorden mw. Hilly Moeken, die tot voor kort Parkweg 129 woonde.
Haar begrafenis was donderdagmorgen 25 oktober na een dienst in de Lariks. We leven mee met haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden. Hilly Moeken was 84 jaar. (is al afgekondigd)
Zondag 21 oktober is overleden mw. Aaltje Jantina Tallen-Horstink (Clara Feyoena Heem). Ze was 96
jaar. Haar begrafenis was vrijdagmiddag na een dienst in de Witte of Lambertuskerk. Onze gedachten
gaan uit naar haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die haar zullen missen.
Dhr. H. Volkers, Salland 6, is na opnieuw een dotterbehandeling in Isala, weer in het RZZ. Mw Hilly RijstenbergKampherbeek, Pr. Julianastraat 2 is opgenomen op de gesloten afdeling in Oostloorn (Bellefleur 021). Dhr. N.J. van
Vliet, Salland, verblijft nog in Reactiveringscentrum ‘Klimop’ K309, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk.
Mw. Dasselaar, Vechtvoorde, is weer thuis. Mw. Klokkers-Pullen; Zwaluwstraat is voor revalidatie in ClaraFH;
Revalidatie-unit 3. Mw. Cramer (Koppellaan) is weer thuis na een tijd van revalidatie in Oostloorn.
Wijk Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
(geen wijkberichten ontvangen)

Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Hartelijk dank voor de bloemen uit de Baalderveld dienst en voor de kaartjes en belletjes tijdens mijn ziek zijn. Ik ben
er nog lang niet maar meeleven doet goed. Een lieve groet ook namens mijn man. Bertha Nijeboer. (Herderstasje
42). Baaldervelddienst 4 november : is er de Kerk en school dienst met inzameling voedselbank. Dat doen we als
wijkgemeente met de school vanwege de dankdag voor gewas en arbeid. De dienst begint om 10.30 uur en is in de
Beek. We vragen u het volgende mee te nemen: bak- en braadproducten, pindakaas, jam ,hagelslag, houdbare volle
melk, groente in blik, aardappelpuree(droog). Experimentele dienst: zondag 18 november is er weer een
experimentele dienst in De Wanne, om 10.30 uur. Na de korte viering, waarbij het thema de Emmaüsgangers is,
gaan we naar buiten voor een wandeling. Tijdens de wandeling kan er een uitwisseling van gedachten zijn, stilte of
een goed gesprek. Na de wandeling komen we terug in de Wanne voor ontmoeting bij de koffie. Gedachtenisdienst:
op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, 25 november, is er de Baaldervelddienst van gedenken waarin wij als
wijkgemeente onze overleden gemeenteleden gedenken. Blijf verbonden De maandelijkse nieuwsbrief Baalderveld
is er weer. U kunt zich op de website aanmelden voor toezending per mail van de nieuwsbrieven. Zo blijf je op de
hoogte.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.
De heer H.J. Waterink, Noordoosterweg 19 is opgenomen in het ziekenhuis te Hardenberg.
Zondag 4 en 11 november organiseren wij weer de voedselactie in de kerk in Radewijk. Buiten het voedsel dat u
kunt geven, hebben we ook een collectebus. Hier kunt u contant geld geven. Ook digitaal geld geven is mogelijk door
middel van de app Givt op uw telefoon. Naast de nieuwsbrieven vind u de voedsellijstjes. We hopen op een mooie
opbrengst. Werkgroep Dorcas Radewijk, Fenneke en Ali
Mededelingen.
Zondag 4 november 2018 zal er tijdens de eerst rondgang gecollecteerd gaan worden voor de
Najaarszendingszondag. Het thema van deze Zondag is "Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië". In
Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie
COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door
onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie. Op zondag
4 november a.s. is de 1e collecte in alle diensten bestemd voor dit project. Wellicht zal er vandaag bij de uitgang een
folder aan u worden uitgereikt over de collecte of een folder naast de kerknieuws / kerkcontacten liggen om mee te
nemen. Daar zullen volgende week wellicht ook folders liggen om mee te nemen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken
op rek.nr. NL45RABO0324964862 t.n.v. De penningmeester Z.W.O. van de P.K.N. Hardenberg - Heemse o.v.v.
Bijdrage zending. De ZWO commissie. Van harte bij u aanbevolen!!
“Armoede verdient aandacht”. Ondanks de economische groei, neemt de armoede toe. Ook kinderen hebben
hieronder te lijden. Ouders schamen zich soms en doen hun best om de armoede te verhullen en zeggen: “Mijn kind
komt niet naar school, want het is ziek”. In werkelijkheid wordt het kind afgemeld, omdat een traktatie op school te
duur is. Voor de diaconie zijn deze gezinnen en kinderen soms “onzichtbaar”. Kent u zo’n gezin? Laat het de
ouderling, diaken of predikant weten. De diaconie heeft voor deze kinderen tussen 4 en 12 jaar een verjaardagtas
beschikbaar met een aantal bonnen om een cadeau, taart en traktatie te kopen.
ONZE ACTIVITEIT VOLGENDE WEEK: Dinsdag 30 oktober: “Engelen om je heen”;
ds. Wijkhuizen; De Schakel om 19.30 uur. Collecte: vrije gift ter bestrijding onkosten.
Kijk ook op: www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.

OUDERENMIDDAG HARDENBERG op dinsdag 30 oktober om 14.00 uur in de Schakel komt dhr. Ten Hoopen
voormalig huisarts met anekdotes uit zijn praktijk. Iedereen is welkom. Voor vervoer kunt u bellen met
Gerard Timmerman tel. 261735. (na 17.00 uur)
Vandaag, zondag 28 oktober, is er weer de middag voor alleen gaanden. Vanaf 14:30 uur bent u 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
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

