Zondag, 29 april 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Radewijk
ds. J. Dijkstra, Vroomshoop
Fam. Kramer
dhr. J. Kamphuis
10:00 uur Höftekerk
ds. A. de Lange
dhr. J. Kremer
dhr. E. Nijzink
10:30 uur Baalderveld
ds. P. Langbroek
mw. J. Marsman
thema gemeenteoverleg
19:00 uur Stephanuskerk ds. A. de Lange
mw. J. Kampman
dhr. J. Broekroelofs
Collecten:
1e
Diaconie
2e
Kerk
Uitgang Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang en alleen kindernevendienst in Radewijk.
Orde van diensten
10.00 uur Höftekerk:welkom / aanvangslied: Ps 63: 1 / stil gebed / begroeting / vervolg aanvangslied: Ps 63: 3 /
verootmoediging / genadeverkondiging Joh 3: 16v Ps 119A: 2 / leefregel: Gal 5: 16-24 NBV / Ps 119A:4/ gebed om de
heilige Geest / lezen: 2 Kor 1: 3-11 BGT / Zingen: Lied 976: 1, 2 en 3 / lezen: Joh 15: 1-12 NBV / zingen: Lied 653: 1 en 5 /
overdenking : Lied 841: 1 en 2 / mededelingen / dank- en voorbeden / inzameling der gaven / Slotlied 858: 1 t/m 4 / zegen
beantwoord met een gezongen AMEN.
10.00 uur De Opgang: intochtlied: Lied 984:1,4,5,6,,Moment voor persoonlijk gebed, Drempelgebed, zingen: Lied
304:1,2,3, Gebed om de Heilige Geest, lezing uit Genesis 5,6,7,8,Zingen: Lied 603:1,2,3,4, lezing Johannes 15:1,2;9,
Zingen: Lied 858:1,2, Preek, Zingen: Lied 655:1,2,3, Dankgebed – voorbede collecte, Zingen: Lied 1014:1,2,3,4,5,Zegen.
1900 uur Stephanuskerk: thema: hoe noemt Jezus zichzelf (de ‘ik ben...’ woorden uit het evangelie naar Johannes)
welkom aanvangslied: 221: 1, 2 en 3 / moment van stilte / begroeting /gebed / Inleiding: 7x Ik ben.../ Ik ben het brood dat
leven geeft (Joh 6:35.48.51) / lied 157: 1, 2, 3 en 4 (Tussentijds) / Ik ben het licht voor de wereld (Joh 8:12; 9:5 en 12:46) /
lied 174: 1, 2 en 3 (Evang. Liedbundel) / Ik ben de deur voor de schapen (Joh 10:7.9) / Lied 68: 1, 2 en 3 (Zingende
Gezegend) / Ik ben de goede herder (Joh 10:11 en 14) / Lied 23C: 1, 2 en 3 (Liedboek 2013) / Ik ben de opstanding en het
leven (Joh 11:25) / Lied 653: 1 (Liedboek 2013) / Ik ben de weg, de waarheid en het leven (Joh 14:6) / Lied 299; 1, 2, 3 en 4
(Zingende Gezegend) / Ik ben de ware wijnstok (Joh 15:1) / Lied 201: 1, 2 en 3 (Tussentijds) / dank- en voorbeden /
collecte, ondertussen orgelspel / slotlied: 249: 1, 2, 3 en 4 (Zingende Gezegend) /zegen beantwoord met een gezongen
AMEN
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
wijkberichten CN: In Clara Feyoena Heem verblijven tijdelijk: dhr. G. Pullen (Kruserbrink) en mw. J. Knol-vd Sande
(Achterbrink)
Lintjesregen: 26 april kreeg een aantal leden van onze kerk een Koninklijke onderscheiding: dhr GW Lennips
(Kruserbrink) voor onder meer de 40 jaren dat hij hulpkoster was in de Höftekerk, dhr. Nijeboer (Meeuwenstraat) voor o.a.
zijn werk als hulpkoster in de Witte of Lambertuskerk en mw. G. Ramaker-Zweers (Heideweg) voor o.a. het inzamelen van
kleding t.b.v. Oost Europa. Van harte gefeliciteerd!
Mw E. van der Veen-Hekman, Vechtvoorde 9, ligt in het ziekenhuis K138. Dhr. Jan Altena, Ged. Haven 45, verblijft op de
Delle in CFH. Mw J. de Vries-Jonkeren, Havenweg 106, is weer thuis.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken: Dhr. H. Kruithof, Salland 45, is in CFH De Esch k 5 .
Dhr B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht, is waarschijnlijk weer thuis (op moment van dit schrijven niet geheel
bekend)
Afwezigheid ds Noordmans: tot 10 mei ben ik afwezig; collega ds de Lange neemt waar.
WijkBaalder– ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Op 20 april overleed in de leeftijd van 82 jaar Gerhard Lindenhovius. Sinds augustus 1998 was hij weduwnaar
van zijn vrouw Diny. Na jaren aan de Baalderesch te hebben gewoond, woonde hij na een beroerte sinds 2009
noodgedwongen in Clara Feyoenaheem, waar hij liefdevol werd verzorgd. Na een korte ernstige ziekte is hij
overleden. Op 26 april is hij begraven op de Larikshof na een herdenkingsdienst die daaraan vooraf ging in de
Lariks.We leven mee met zijn kinderen Marc en Hanita en hun gezinnen (dit bericht is al afgekondigd.)
Zieken: Mevr. Ankie Visscher, Oosthof 9, krijgt maandag uitslagen, die duidelijkheid moeten geven over welke
behandelingen ze gaat krijgen. Ze was erg blij met de bloemen uit de Baalderdienst én al het andere meeleven.
Vakantie: Ds. van der Wel heeft vakantie van zaterdag 28 april tot en met vrijdag 4 mei. In dringende gevallen neemt ds.
Langbroek voor hem waar. volgen, één in mei, twee in juni.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Op dinsdag 24 april is Jenny Lamberink-Altena overleden op de leeftijd van 79 jaar. De afscheidsdienst is op
maandag 30 april om 10:30 uur in De Lariks. Wij leven mee met haar man, Marinus Lamberink, de kinderen en
kleinkinderen. Adres: Gele Lis 17, 7772 MN Hardenberg
Op woensdag 25 april is Roelof Enting overleden op de leeftijd van 74 jaar. Maandagavond 30 april is er
gelegenheid tot condoleren van 19:00 - 20:00 uur in de Lariks. De afscheidsdienst /crematie worden gehouden in
besloten kring. Wij leven mee zijn vrouw Willy en (klein)-kinderen Adres: Handelsstraat 36, 7772 TR Hardenberg

Zieken;
Gerrit Veurink (Boterbloem 101) is opgenomen in UMC Groningen.
Albert Godeke (Floralaan 10) wordt maandag opgenomen in het RZZ op de afdeling chirurgie.
Wij ondersteunen de zieken in onze wijkgemeente, ook hen die thuis zijn en leven met hen mee. We denken o.a. in het
bijzonder aan Miny Drenthen en Miranda Herbers.
Hartelijk dank voor de de bloemen uit de Baaldervelddienst, kaartjes en andere blijken van belangstelling in verband met
mijn operatie. Groet Arend Deuten.
Experimentele dienst: op zondag 29 april is er om half elf een bijeenkomst in de Wanne, voorbereid door de taakgroep
diakonie. Welkom voor deze ontmoeting.
Op zondag 6 mei is er om 10:30 uur de Baaldervelddienst in de Beek.Thema is dan “Op de uitkijk”
Wijk Radewijk:
Stekjesmarkt Radewijk: Ook dit jaar willen wij weer de jaarlijkse stekjesmarkt organiseren op zaterdag 12 mei van 10.00
uur tot 13.00 uur op het plein bij de Opgang in Radewijk. De opbrengst is voor de Twentse wensambulance en st.rugzakjes
voor kinderen in Roemenië. Voor deze markt kunt u weer allerlei stekjes van tuinplanten en overbodig tuingereedschap
inleveren. (graag opgepot en met vermelding van de naam). Dit kan vanaf 21 april tot 5 mei bij fam. H. Hutten, Hoogenweg
49, fam. H. Peeneman, Lindeldijk 2a en fam. Schutte,A.Risaeustraat 4. Omdat we deze markt voor de 15de keer
organiseren staat er ook een luchtkussen en is er verkoop van ijs. Dus neem gerust uw kinderen mee.
Twee nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad is blij te kunnen melden dat voor de vacatures van scriba en diaken die binnenkort ontstaan, twee leden zijn
gevonden die deze taak willen overnemen. Het betreft Harry Versteeg (Mastdijk 3) en Bert Nijeboer (Mastdijk 5-I) voor
scriba resp. diaken. Pinksterzondag 20 mei zwaaien we de aftredende ambtsdragers (Albert Oldehinkel en Dineke
Kamphuis) uit en hopen de nieuwe te bevestigen. Tenzij er uit uw midden gegronde bezwaren komen. Ouderlingen Alie
Peeneman en Jannie Hutten hebben toegezegd nog enige tijd door te gaan. Ook dat is goed nieuws
De kerkenraad zou graag een gezellige vrijwilligersavond willen organiseren voor alle
vrijwilligers van de Opgang in Radewijk. Want zonder vrijwilligers kan de KERK niet functioneren.
De datum is 1 juni. Opgave is gewenst, dit kan door je naam, adres en het aantal personen te noteren
op de opgave lijst die in de kerk ligt of een e-mail te sturen naar lucschrotenboer@gmail.com

30 apr Mevr. A.G. Schuitema-Willemsen

De Jarigen
Het Weerdje 18 7783 CT

GRAMSBERGEN

Mededelingen;
HULP GEVRAAGD!
Wij zijn als organisatie van Vechtpark Zomerzang 2018 alweer in volle voorbereiding. We hopen, net al vorige jaren, weer
een prachtige interkerkelijke viering te mogen beleven. Vechtpark Zomerzang 2018 vindt plaats op zondag 24 juni
aanstaande om 19.00 uur. Om dit te kunnen realiseren komen we nog heel wat “handen” te kort. Wilt u/wil jij helpen bij het
klaarzetten van de stoelen, ontvangen van mensen, koffie schenken of na de viering alles weer opruimen? Stuur dan even
een berichtje naar Jenny Welleweerd via jennywelleweerd70@gmail.com.
Samen kunnen we er weer een groot succes van maken!
VoTo
De muzikale dienst met Rob Favier is op zondag 6 mei om 19.00 uur in de Stephanuskerk. Favier combineert zijn
boodschap met liedjes en verhalen. Hij staat bekend om zijn unieke en eigenzinnige manier van optreden, waarbij hij zijn
publiek op humoristische wijze confronteert met zijn kijk op God, zichzelf en de mensen om hem heen. Zijn Nederlandse
teksten worden geprezen om hun poëtische zeggingskracht en taalkundige spitsvondigheid. Humor en kwetsbaarheid zijn
terugkerende thema’s in zijn werk. Juist die combinatie maakt dat er iets ontstaat als hij een optreden geeft. Van harte
welkom in deze bijzondere avonddienst op 6 mei. Gemeentereis Israël: Van 30 april tot 10 mei is een groep
gemeenteleden op reis in Israël. Het programma staat op de website. We hopen op een inspirerende en mooie reis.
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de bezoekjes,telefoonjes kaarten enz, die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in
het ziekenhuis, en Clara Feyoena Heem Henk Aalderink. Heel veel dank voor de kaarten, telefoontjes e.d. die ik
ontvangen heb met mijn verjaardag. Roely Heyink-Meier
Vacature: Het kerkelijk bureau is op zoek naar een enthousiaste medewerker met kennis en ervaring op het gebied van
financiële administratie voor 8 uur in de week. Voor de volledige vacature zie: www.pknhardenbergheemse.nl
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

