Zondag, 29 oktober, Bijbelzondag
Tijd
10:00 uur
10:30 uur
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19:00 uur
10:30 uur
Collecte:

Höftekerk
Baalderveld
Radewijk
Stephanuskerk
Oostloorn
1e
Diaconie

Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
ds. A. de Lange
mw. J. Kampman dhr. E. Nijzink en R. Hamberg
ds. P. Langbroek
onbekend
dhr J.H. van Wijk, Zwolle mw. A. Peeneman dhr. J. Kamphuis
Dankdagdienst
ds. P. Langbroek
mw. Katsma
dhr. J. Broekroelofs
ds. E. Woudt
2e
Nederlands Bijbelgenootschap 3e Onderhoudsfonds

woensdag 2 november 2017 Dankdag
19:30 uur Höftekerk
ds. W. van der Wel
mw.
M. Hoving
Collecte:
1e
Diaconie
2e
Kerk 3e Onderhoudsfonds

dhr. J. Broekroelofs

orde van diensten
10.00 uur Höftekerk, welkom / eerste lied Ps 138: 1, 2 / stil gebed / begroeting / vervolg aanvangslied Ps 138: 4 /
verootmoedigingsgebed / leefregel: Ex 20: 1-17 (BGT) / zingen 344: 1, 2 en 3 / gebed van de zondag / lezen Deut 6:4-9
(NBV) + Lev 19: 15-18 (NBV) / zingen 326: 1 2, 3, 4 / lezen Mat 22: 34-40 (NBV) / zingen Lied 167 (Opwekking) Samen
in de naam van Jezus / overdenking / zingen 838: 1 en 4 / mededelingen / dank- en voorbeden, stil gebed, zingen Lied
1006 (onze Vader) / collecte tijdens collecte filmpje, daarna orgelspel/ slotlied 992: 1, 2, 3 en 4 / zegen beantwoord met
een gezongen AMEN; bij de uitgang: folder mee.
10:00 uur Radewijk: Welkom- Intochtlied LB 145:1,5 + Stil gebed – votum en groet;Voorbereiding:-schuldbelijdenis
•Apostel Johannes bemoedigt ons in 1 Johannes 1:9 met de woorden: Belijden we onze zonden, dan zal hij, die trouw en
rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad. Uit dankbaarheid voor de redding door Jezus
willen we naar zijn leefregels leven. 2 Kor. 9:6-11 + zingen: LB 912:1,2,4 Neem mijn leven;Gebed om de Geest;lezing uit
Psalm 104:1-35 en LB 104:8,9 waarna de kinderen naar de nevendienst gaan.;Verkondiging + LB 981:1,2,3,4,5 Zolang er
mensen zijn op aarde + de kinderen komen terug; Dienst der Gebeden – voorbede, dankzegging, persoonlijk gebed,
Onze Vader; Collecte;Slotlied LB 723 Waar God de Heer zijn schreden zet; Zegen met een door de gemeente gezongen
3 x Amen
10:30 uur Baalderveld/ 19:00 uur Stephanuskerk: Welkom. Beginlied psalm 149 vers 1 en 3 Hallelujah! Laat
opgetogen.Begroeting. Drempelgebed met lied 368d. Inleiding bij het thema: Samen leven.Zingen 1014 Geef vrede
door van hand tot hand. Lezing uit Jozua 3: 14 – 4: 9. Overweging. Zingen Lied 993 vers 1,2,5 en 7. Dankgebed en
voorbede. Inzameling collecte Wegzending. Slotlied lied 419 Wonen overal. Zegen.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: Dhr Lenters (Lijsterstraat 13) is weer thuis, dat geldt ook voor mw. Wolbink (Badhuisplein). In de Isalaklinieken
te Zwolle is opgenomen dhr. Lenters (Havenweg).
Bedankt: In de afgelopen weken heb ik ervaren wat meeleven met je doet. In alle mensen om mij heen heb ik Gods
nabijheid gevoeld. Hartelijk dank daarvoor, Marga Hoving.
Door ziekte moeten enkele pastorale bezoekers hun taak tijdelijk neerleggen. Het gaat om mw. Marga Hoving en
mw. Lammy Moeken. Mw. Dinet Vasse komt vanwege persoonlijke omstandigheden niet aan het bezoeken van
mensen toe. Ze blijft wel beschikbaar als aanspreekpunt van de sectie CN-02. We vinden het net zo jammer als zij zelf
dat dit zo loopt. Dragen we onze vrijwilligers en elkaar in onze gebeden!
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken: Dhr. W. Veneman, Karel Doormanlaan 13, is in CFH (rev Unit 1, K 6) om te revalideren. RZZ: dhr. H. van Laar,
Bruchterweg 93, mw. H.M. ten Brinke, Alb. Risaeusstraat 11 en dhr J Welleweerd, Hardenbergerweg 32, Brucht.
Mw.F.Geertman-Bouwmeester, Stationsstraat 8, verblijft in: Het Drostenhuis, Drostenstraat 3, 7742BB Coevorden.
Zondag 5 november, Stephanuskerk, 19.00 uur: Evensong met Zevenmaal en ds. Noordmans.
Gemeentereis naar Israël: 1e voorbereidende avond op dinsdag 31 oktober in De Schakel, 20.00 uur.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Geen wijkberichten ontvangen.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499.
Mw. Steenhuis - Hamberg, die nog steeds in Clara verblijft, wil bij deze de hartelijke dank overbrengen voor het
prachtige boeket bloemen die zij heeft ontvangen van de kerk.
Wijk Radewijk :
geen wijkberichten ontvangen

De Jarigen
30 okt Mevr. H. Zweers-Zweers,Burg Bramerstraat 178,7772 CE,Hardenberg
31 okt Mevr. G.J. Dijkhuis-Lennips,Burg Schuitestraat 18,7772 BT,Hardenberg
01 nov Dhr. G.J. Rigterink,Olsmansdijk 10/A 7793 HS,Hoogenweg
02 nov Mevr. E. van der Veen-Hekman,Vechtvoorde 9,7772 VA Hardenberg
03 nov Dhr. G. van den Berg,Parallelweg 9/B,7772 SB,Hardenberg
04 nov Mevr. J.J. Bosch-Hamberg,Burg Schuitestraat 40,7772 BT,Hardenberg
04 nov Mevr. J. Veurink-Koetje Lage Gaardenstraat 39,7772 CK,Hardenberg
05 nov Dhr. H.J. van den Berg, JCJ van Speykstraat 14/142,7772 ZC,Hardenberg
05 nov Mevr. C. Huisman-Weerts,Burg Bramerstraat 85,7772 CD,Hardenberg
05 nov Dhr. J. Meier,Burg Bramerstraat 36,7772 CE,Hardenberg
05 nov Mevr. T. Jellema-Cnossen,Karel Doormanlaan 22,7772 XX,Hardenberg

94
80
85
82
90
87
86
94
91
85
82

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Mededelingen
De (VoTo) Taizeviering op 29-10 om 19.00 uur in de Stephanuskerk gaat niet door.We hebben dit besloten vanwege de
nu maandelijks georganiseerde Taizevieringen. In plaats ervan is er een 'gewone' kerkdienst o.l.v. ds. Langbroek.
Zondag 5 november 2017 zal er tijdens de eerst rondgang gecollecteerd gaan worden voor de Najaarszendingszondag.
Het thema van deze Zondag is "Theologie doceren in Hong Kong". Er zullen vandaag en volgende week zondag vóór en
tijdens de dienst beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. Wellicht zal er vandaag bij de uitgang of een
folder aan u worden uitgereikt over de collecte of een folder naast kerknieuws/kerkcontact 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.
Voto
Op drie avonden, te weten donderdagen 9, 16 en 23 november 2017, wordt het boek “Compassie” van Karen Amstrong
besproken. De avonden staan onder leiding van ds. P. Langbroek. De bijeenkomsten vinden plaats in de Esch en
beginnen om 20.00 uur.
Facebook-pagina. Het is zover! PKN Hardenberg Centrum heeft onder deze naam sinds kort een eigen facebookpagina. We zullen op deze pagina allerlei activiteiten laten zien die in en rond de Stephanuskerk/Höftekerk en de Schakel
plaats vinden. Heeft u aankondigingen of wilt u iets delen dan graag, liefst met foto(‘s) sturen naar:
barendbakkenes@ziggo.nl. Ik (Henja Bakkenes) zal deze dan plaatsen. Stuur uw vriendschapsverzoek en “deel” en “like”
zoveel mogelijk, zodat we ook op deze manier “Kerk naar buiten” kunnen zijn.
OUDERENMIDDAG HARDENBERG op dinsdag 31 oktober om 14.00 uur in De Schakel. Dan komt dhr. Pasterkamp
vertellen over zijn Pelgrimsreis naar Santiago de Compastella. Hebt u problemen met vervoer dan kunt u bellen met
Gerard Timmerman tel. 261735 (na 17.00 uur). Henja Bakkenes, Voorzitter ouderenmiddag.
De collecte op deze Nationale Bijbelzondag wordt door het Nederlands Bijbelgenootschap bestemd voor het
buitenlandproject ‘Prentenbijbels voor China’. Veel mensen in de wereld kunnen zelf geen bijbel kopen. Helpt u mee
anderen een bijbel cadeau te geven? U kunt uw gift ook doen via de Diaconie op IBAN NL 21 RABO 03249.63.645 o.v.v.
gift NBG - Prentenbijbels voor China. Van harte aanbevolen. De Diaconie.
Presentatieconcert Gerald Troost en Band. Zaterdag 18 november geven Gerald Troost en band een concert in het
Morgenlicht te Hardenberg. Deze avond presenteren zij hun nieuwe cd met titel ‘Witte vlag’. Tijdens het concert staat het
proces van loslaten en vertrouwen centraal. We willen je van harte uitnodigen om dit presentatieconcert bij te wonen,
waarin Gerald met volledige band zowel de nieuwe cd als bekende oude liedjes ten gehore zal brengen! Dit concert wordt
georganiseerd door Zingen in de Kerk, een initiatief van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Tickets à 5 euro zijn te
reserveren via www.zingenindekerk.nl.
De Heemser Cantorij repeteert dinsdagavond 31 oktober tussen 18.30 en 19.30 uur in gebouw Aerninckhoff.
Nieuwe leden welkom!
Op uitnodiging van de ZWO commissie komt ds. Jasper Maas op 5 november vertellen over zijn werk voor Kerk in
Actie in Ghana.De dienst wordt gehouden in de Höftekerk te Hardenberg. Ds. Piet Langbroek en ds. Jasper Maas
bereiden samen deze dienst voor.Na de dienst is er koffiedrinken in de Schakel en is er vast gelegenheid om Jasper
Maas en zijn familie te ontmoeten.De ZWO commissie hoopt dat veel mensen deze dienst zullen bezoeken!! Van harte
uitgenodigd.
De Interkerkelijke Werkgroep Ontmoeting met vrouwen in Hardenberg nodigt je van harte uit voor een vrouwenochtend op dinsdag 7 november. In de Sjaloomkerk,Hessenweg 57, te Hardenberg (Heemse.) Spreekster: Esther
Vorsterman van Oijen(bekend van Family 7) Het thema; Sta op en schitter! Je bent van harte welkom vanaf 8.45 uur tot
11.45 uur. Neem gerust een vriendin, buurvrouw of kennis mee.Er is kinderoppas en er zal een boekentafel zijn.
Er wordt een collecte gehouden om deze vrouwenochtenden te kunnen blijven organiseren.Wij hopen je te ontmoeten!
Meer weten? Bel gerust Erika Stolper 264334 of Frony de Weerd 0618266062
16 december: Kerstviering in het dialect en Levende Kerststal:Op zaterdag 16 december is er weer een kerstmarkt
bij de Stephanuskerk van 10.00 tot 17.000 uur met verkoop van o.a. kerstbakjes/ stukken, eigengemaakte snert . Om
14.30 uur kerstviering in het dialect in de Stephanuskerk.Ook is er dan weer een Levende Kerststal bij de Stephanuskerk
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. 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.

