Zondag, 27 augustus 2017
Tijd
10:00 uur
10:00 uur
19:00 uur
10:30 uur

Stephanuskerk
Radewijk
Stephanuskerk
Oostloorn

Voorganger
ds. W. van der Wel
ds. A. de Lange
ds. W. van der Wel
ds. J.B.K. de Vries

Collecten

1e Diaconie

2e Kerk

Ouderling
dhr. H.J. Broekroelofs
dhr. L. Schrotenboer
fam. Drenth

Organist
mw. H. Davenschot
dhr. J. Kamphuis
mw. H. Davenschot

Bijzonderheden

Taize dienst

3e Onderhoudsfonds

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst in Radewijk.
orde van diensten
10:00 uur Stephanuskerk: Aanvangslied: 280: 1-5;Stil gebed;Bemoediging en groet;Drempelgebed;Woorden van leven
en hóe te leven:;Galaten 5:22-23;Zingen 841: 1 en 2;Gebed bij de opening van de bijbel;Lezing: Filippenzen 4:4-7
Lezing: Prediker 11:7-12:1;Lied 720;Overdenking;Lied 221;Dankgebed en voorbeden;Inzameling;
Slotzang: Lied 357 ELB: 1 en 3;Uitzending en zegen.
10:00 uur Opgang: welkom; aanvangslied Ps 92: 1 en 2; stil gebed; begroeting naar Ps 92;vervolg aanvangslied Ps 92:
7; verootmoediging; leefregel Deut 18: 9 - 15; zingen Lied 887: 1, 2 en 3; gebed van de zondag; inleiding op de lezingen;
lezen Joh 8: 12, 23-24, 31-36; zingen Lied 534: 1, 2, 3 en 4; lezen Hand 19: 13-20; zingen Lied 323: 1, 2 en 3; prediking :
in wat voor wereld wil je wonen? zingen: Lied 802: 1, 2, 3 en 4; mededelingen; dank- en voorbeden, stil gebed uitlopend
op zingen Lied 1006; inzameling der gaven; slotlied 939: 1 en 3; zegen beantwoord met een gezongen AMEN
19:00 uur Stephanuskerk: De avonddienst houden we in de sfeer van Taizé, een prachtige christengemeenschap in
Frankrijk. Het liedboekkoor uit Baalder zal meedoen op een heel bescheiden manier. Het zal een dienst zijn vol
meditatieve liederen – waarvan een deel in ons liedboek staat - , gebeden, een bijbellezing en een stilte. Er is – want dat
is in Taizé ook niet het geval – géén overweging. Er zal een gedrukte orde van dienst zijn waarin ook wordt uitgelegd hoe
e.e.a. in zijn werk gaat. Verder is het artikel van ds. van der Wel over deze diensten in kerkklank van juli. Wie van
meditatie, meditatieve diensten houdt, dan is dit écht een aanrader. En wie nieuwsgierig is: vooral komen!

Afgelopen zondag is in de dienst in de Hoftekerk en in Radewijk afgekondigd dat ds. G.J. van der Stouw op 12
augustus op 75 jarige leeftijd is overleden. Voor gemeenteleden die willen reageren is het correspondentieadres:
Mevrouw Ans van der Stouw-van de Steeg, Groningensingel 725, 6835 GC Arnhem.

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: In Clara Feyoena Heem verblijven tijdelijk: mw. Valkman-Derks (Spinde 303), mw Blankestein (Bramerstr 164),
mw. Hurink-van Langen (Reigerstraat 35) en dhr. Vasse (Gramsbergerweg 26). Mw. M. Hoving (Mulderij 324)wacht nog
op opname in Zwolle. Er zijn eerst nog wat onderzoeken.
Startzondag Centrum: zondag 10 september: Kerkproeverij, een open huis. Het nieuwe seizoen beginnen we met een
feestelijke dienst en een gezellig programma. Aan de dienst in de Höftekerk werkt "Your Choice" mee, de band die we al
eens eerder erbij hadden en het zingen zo fantastisch begeleidde. En ook zelf enkele mooie nummers zong. We
proberen er een dienst voor jong en oud van te maken: de kinderen blijven in de kerkzaal. Voor de allerkleinsten is er
oppas. We zingen uit liedboek en opwekkingsbundel. Daarna is er koffie, thee, fris voor iedereen gevolgd door een
programma speciaal voor de kinderen en activiteiten voor de ouderen in en om de Schakel.
Al met al wordt het een zondagmorgen die extra geschikt is om met een paar gasten naar de kerk te komen: misschien
uw buren, of de kleinkinderen? U wilt weten: hoe vraag ik die? Een paar tips: houd de uitnodiging vrijblijvend: "zou het je
wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor
gasten, voor vrienden en kennissen die wel eens mee willen." Nog de mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de
brievenbus. En nog een aanrader: tegen een nieuwkomer zegt u natuurlijk niet "u zit op mijn plek”. We doen ons best
voor een inspirerende zondagmorgen voor jong en oud, voor kerkgangers en de gasten die u meeneemt
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Geen berichten ontvangen
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Op 20 augustus is Geerhard Bolte overleden in de leeftijd van 83 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Nel aan de
Bovenmaat 6. Op donderdag jl. hebben we afscheid van hem genomen in een dankdienst, die in de Höftekerk
werd gehouden. We leven mee met zijn vrouw Nel, hun kinderen Rik, Hendrik-Jan en Frank, Bob en Alda en de
kleinkinderen Noa, Boran en Roemer.

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Geboren: Dankbaar en blij zijn Marcel en Stephanie Nijeboer met de geboorte van hun eerste kindje, een dochter. Ze
draagt de naam Esra. Wij wensen het gezin liefde en zegen toe. ( adres Floralaan 77, 7772 MX)
De startzondag voor het nieuwe seizoen is op zondag 10 september om 10:30 uur in de Beek. Vanuit de slotdienst
hebben wij een foto opdracht aan de wijkgemeenteleden meegegeven rondom het thema “Veelkleurig verbonden” en de
woorden “Ontmoeting, Diversiteit, Diepgang, Jeugd: je toekomst bewaren en Omzien naar elkaar.” Zie de website en
stuur een mooie foto naar wilmadijkhusi@gmail.com
Communicatie: U kunt aan het begin van het seizoen informatie in de brievenbus verwachten, zoals de Baalderveldpot
met bijdrage-envelop, de nieuwsbrief Baalderveld met een overzicht van de diensten in de Beek , de VoTo folder en de
nieuwe wijkgids 2017-2018. .
Tot en met zondag 3 september is Dorine Keizer met vakantie. Ds. vd Wel neemt deze week voor haar waar.
Wijk Radewijk :
Zieken: In het RZZ ( K 116), is opgenomen mevr. D.Nijman - ten Bos, N.O.weg 9.
Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk(de opgang) de felicitaties, kaarten en telefoon bij mijn 80 ste verjaardag
vr groet Diny Waterink-Soer
Hartelijk dank voor het mooie bloemstuk uit Radewijk; ik was aangenaam verrast. Met vriendelijke groet, Riekus
Hamberg.
De Jarigen
28 aug
29 aug
30 aug
31 aug
31 aug
31 aug
02 sep
02 sep

Mevr. A.P. Meijer-Ennik De Mulderij 216,7772 HL,Hardenberg
Dhr. G. HakkersnPaasberg 45,7772 DJ,Hardenberg
Mevr. G.H. Ranter-Reinders,Stationsstraat 8/D,7772 CJ,Hardenberg
Mevr. M. Jaquet-Nieuwland,Havenweg 76,7772 AG,Hardenberg
Mevr. H.J. Herbers-Meijer,Burg Bramerstraat 97,7772 CD,Hardenberg
Mevr. J. Hamberg-Schutte,Gramsbergerweg 42,7772 CX,Hardenberg
Mevr. G. Pullen-Mussche,J C J van Speykstraat 14/22 7772 ZC Hardenberg
Dhr. J. Hilbrands,Dennenkamp 11,7772 MA,Hardenberg

84 jaar
80 jaar
85 jaar
96 jaar
83 jaar
81 jaar
93 jaar
86 jaar

Mededelingen
Avonddiensten Stephanuskerk . Op vijf zondagavonden houden we van 19.00 tot 20.00 uur in de Stephanuskerk een
thematische dienst waarbij een thema uit het boek ‘Liberaal christendom’ aan de orde komt. (uitgave Skandalon 2016).
Deze diensten staan onder leiding van Piet Langbroek, wijkpredikant Baalderveld. De dienst is opgebouwd uit 6 x 10
minuten: open Begin – het Thema – de Kern – een Gesprek – Vervolg – open Einde. Er zijn inmiddels vijf diensten
geweest. De laatste dienst in deze serie is op zondagavond 3 september. Thema is “Wie en wat is Jezus?” en we
bespreken hoofdstuk 5 en 6 uit het boek. ‘Wat kunnen we aan Jezus herontdekken over God en onszelf als we achter
alle beeldvorming onbevangen en ontvankelijk luisteren naar wat het evangelie en andere heilige teksten over hem
verkondigen?’
Expositie in kerkelijk centrum “de Opgang” te Radewijk. Met werken van beeldend kunstenaar
Tineke Smith.
Thema: “Over-leven/Sur-Vivre”. Haar beelden zijn kritisch, prikkelend en dagen uit te zoeken naar
verwondering. Uit haar werk blijkt een enorme passie voor kunst, cultuur en religie. Naast de expositie
kunt u van de kerk en de Bijbelse tuin genieten. Openstelling elke maandag– en donderdagmiddag in juli
en augustus van 13.00-17.00 uur. Komt u gerust binnen kijken en genieten van een kopje koffie.

VoTo Nog even en dan begint het nieuwe seizoen in de kerk. U krijgt binnenkort ons programma in een mooie folder
aangeboden. Deze folder wordt op elk adres van onze PGHH bezorgd. Er staat een breed aanbod in rondom het
jaarthema ‘Kerkproeverij. Een open huis.’

De commissie vorming en toerusting nodigt u van harte uit aan het programma deel te nemen. U kunt zich tot 1 oktober
op verschillende manieren aanmelden. Hartelijke groet en graag tot ziens bij onze activiteiten. Mocht u de folder niet
ontvangen, neem dan contact op met uw wijkouderling of contactpersoon. Namens de VoTo commissie wensen wij
iedereen een inspirerend seizoen toe
Het kerkelijk bureau is gesloten in de maand augustus. Ook de uitgiftemomenten van collectemunten in de
Schakel en de Esch vinden in de maand augustus niet plaats.
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
Kopij voor de “Kerkklank” voor maandag 11 september 2017 per mail naar kerkklank@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.

