Zondag, 21 oktober 2018
Erediensten
Voorganger
10:00 uur,Höftekerk
ds. A. de Lange
10:30 uur,Baalderveld
ds. P. Langbroek
10:00 uur,Radewijk
ds. P.J.H. Noordmans
11:00 uur,Oostloorn
mw M. Veenstra
19:00 uur,Stephanuskerk ds. P. Langbroek

Ouderling
Organist
dhr. J. Kremer
dhr. H. Boerman
dhr. E. Herbers dhr. B. Slijkhuis
dhr. H. Versteeg dhr. J. Kamphuis, Heilig Avondmaal
dhr. B. Blekkenhorst
dhr. E. Dijkhuis
dhr. J. Broekroelofs

Collecten1e Stichting De Hoop Hulpverlening
2e:Eigen Jeugdwerk
*In de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst.

Uitgang:Onderhoudsfonds

Orden van diensten
Höftekerk,10:00 uur: welkom / aanvangslied: Ps 118: 1 / stil gebed / begroeting / Mensana: «O, breng
dank» / inleiding op het thema / gedicht / gebed / leefregel: Lev 19: 9-18 (BGT) / Mensana: «Kom met uw
Geest» / kinderen naar voren / vertellen Ruth + plaatjes kijkbijbel / uitdelen kleurplaten en puzzels /
Opwekking 378 «Ik wil jou van harte dienen» / overdenking 1 / Mensana: «Er is een God die hoort»
/overdenking 2 / Liedboek 718: 1 t/m 4 / kinderen terug in de bank / mededelingen / dank- en voorbeden,
stil gebed, onze Vader gezongen / inzameling der gaven, ondertussen zingt Mensana «Lichtstad» en (als
er tijd is «Vleugels») / slotlied 146C: 1 en 3 / zegen beantwoord met een gezongen AMEN
Baaldervelddienst: 10:30 uur: m.m.v van het liedboek koor Baalder , begeleiding Bert Slijkhuis.Thema:
“Een wereld van verschil.” Welkomstwoord door de ouderling van dienst . Lied 216. Begroeting.
Drempelgebed met koor lied 36 a . Liturgische schikking . Lied: 287. Gebed bij opening bijbel. KND
Kaars aansteken en Wegzendlied. Lezing: Marcus 10: 46 t/m 52. Lied: 534. Overweging. Lied: 839.
Afscheid ambtsdragers. Dankgebed en voorbeden. De wijkeigen collecte: Marianne Hamberg en Jet
Lanting vertellen over hun project in Kenia Dental Care Collecte en Baalderkoor zingt : Wij delen geloof.
Wegzending en Slotlied: 1014. Zegen en het koor zingt May the road rise to meet you (Ierse zegenbede).
Radewijk 10:00 uur:Welkom en mededelingen -Beginlied: Lied 146 C: 1,2-Stil gebed-Bemoediging en
Groet-Gebed van verootmoediging-Leefregel-Zingen: Lied 1010-Gebed bij de opening van het Woord-De
tienerdienst en de kindernevendienst gaat beginnen-Eerste Schriftlezing: Marcus 10: 32-45(NBV)-Zingen:
Lied 569-Tweede Schriftlezing: Jakobus 2: 1-13 (NBV)-Zingen: Ps. 25: 2-Overdenking -Zingen: Lied 974:
1,3,5-De kinderen en de tieners komen weer bij ons-Gebed-Nodiging (viering van het Heilig Avondmaal)Zingen: Lied 388:1,2,3 (intussen wordt alles op de Tafel klaar gezet)-Tafelgebed-Zingen: Lied 405: 1Tafelgebed (vervolg) -‘Onze Vader’-Brood en Wijn, intussen zingen: Lied 377, Lied 655-Dankgebed Inzameling van de gaven -Slotlied: Lied 412: 1,6-Zegen (3x amen)
Stephanuskerk 19:00 uur: Orgelspel. Stilte en Woord van het begin. Begroeting met Lied 291b Onze
hulp is in de naam van de Heer. Waar het om is begonnen. Lied Zingen Lied 513 God heeft het eerste
woord. Inleiding van het boek. Lied Zingen 714 vers 1 t/m 8 Dat ik recht kan staan. Breken met het oude:
Abram en Mozes. Zingen lied 1014 Geef vrede door van hand tot hand. Inzameling van de collecte. De
Geest, laaiend vuur. Wegzending en Zegen met lied 430 .
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 zaterdag 13 oktober overleed plotseling Teunis Zandman – Teun – op de leeftijd van 80 jaar.
Hij woonde aan de Kleinebuulsdijk 1, in Ane. Sinds 14 februari 2011 was hij weduwnaar van
Jennie Zandman-Altena. De afscheidsdienst was afgelopen donderdag 18 oktober, in de
Höftekerk; daarna was de begrafenis op de begraafplaats in Gramsbergen. Wij leven mee met de
twee dochters en hun gezinnen, de familie en alle nabestaanden. (al afgekondigd)
Op 18 oktober is op 87 jarige leeftijd toch nog onverwacht overleden Hendrikje
Luisman -Bakhuis. Zij woonde in de Jonkerlaan. De afscheidsdienst is op 23 oktober om 14.00
uur in de Oosterkerk in Bergentheim, waarna zij begraven wordt op de begraafplaats in
Bergentheim. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren. We leven mee met haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen.

Zieken: mw. Dasselaar revalideert in Clara. Mw. Klokkers-Pullen; Zwaluwstraat is voor revalidatie in
ClaraFH; Revalidatie-unit 3.
Mevrouw W.Meilink-Hurink kamer 148, Oostloorn, hoopt zondag 21 oktober haar verjaardag te
vieren:102 jaar.
ds Noordmans heeft komende week vakantie (22 okt - 28 okt). Zijn waarnemer is ds de Lange.
Wijk Baalder:ds.Wim van der Wel, tel.spreekuur van 17.15-17.45 uur,tel 272860.
Zondag 28 oktober vieren we de volgende Baalderdienst om 10.00 uur in sporthal ‘de Kamp’ in Baalder.
Het thema van deze dienst is ‘Leren leven met een zeven’. De voorganger is ds. Wim van der Wel en de
NJOB-band is er voor de muzikale ondersteuning. Voor de kinderen tot groep 6 is er een kinderwerkje en
voor de tieners is er TOZ. Voor de allerkleinsten is er oppasdienst. Na de dienst is er koffie, thee,
limonade met wat lekkers. Iedereen is van harte uitgenodigd.
Zondagavond 28 oktober “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!
Ds. van der Wel heeft vakantie van 20 oktober tot en met 26 oktober. Ds. Langbroek neemt voor hem
waar in voorkomende gevallen.
Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363
Zieken: Roelie Ramaker is vrijdag opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie voor een nieuwe knie.
We hopen dat het goed is gegaan en wensen haar het goede toe bij de revalidatie.Adres:
Emtenbroekerdijk 6/A, 7793 HC Hoogenweg
Afscheid: Vandaag nemen er drie ambtsdragers afscheid van het werk in onze wijkgemeente: Elona
Bosch was ouderling in de taakgroep pastoraat voor de 70 plus; Johan en Dineke Nijeboer waren
diaken in de taakgroep diakonaat. Wij danken hen voor hun inzet en enthousiasme en wensen hen voor
de toekomst alle goeds toe.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653: geen nieuws
Mededelingen:
Bedankt: Afgelopen zondag werd ik verrast door een prachtig bloemstuk uit de kerk voor mijn verjaardag.
Henny Reinders
Avonddienst Stephanuskerk. ‘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. Voor wie belangstelling heeft voor dit mooi uitgevoerde boekje: het is
uitgegeven bij Uitgeverij De Arbeidspers
Op dinsdag 30 oktober: “Engelen om je heen”; 19.30 uur; ds. Wijkhuizen; De Schakel Collecte: vrije gift
ter bestrijding onkosten Kijk ook op: www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
Het College van Diakenen en de ZWO commissie : opbrengst van de collecte voor de ramp op
Sulawesi tot nu toe heeft opgebracht € 13.226,89. Na verdubbeling door College van Diakenen en ZWO
kan een totaal bedrag van € 26.453,78 worden overgemaakt aan Kerk in Actie.
Fotografie – Zin in:Op maandag 29 oktober is de eerste bijeenkomst van de groep Fotografie om 20 uur
in De Schakel. We gaan ons creatief buigen over het jaarthema ‘Een goed gesprek’. Piet Westerveld staat
ons daarin met raad en daad bij. De leiding is van ds. Pieter Noordmans (info pjhnoordmans@gmail.com)
Namens Stichting BOBOKAN, Burkina-Faso, wil ik iedereen héél hartelijk bedanken! Wat een prachtig
bedrag is er bijeen gebracht. Ruim € 2.500,00 met daarbij nog een gift van €. 500,00 van OPA. Dank!!!
Hannie Rutgers
OUDERENMIDDAG HARDENBERG op dinsdag 30 oktober om 14.00 uur in De Schakel, dan komt dhr.
Ten Hoopen uit Zuidwolde met anekdotes uit zijn praktijk.Hebt u problemen met vervoer dan kunt u bellen
met Gerard Timmerman tel. 261735 (na 17.00 uur)
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 Email: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl

