Zondag, 4 juni 2017, Pinksteren
Tijd
10:00 uur
10:00 uur
10:30 uur
10:00 uur
19:00 uur
10:30 uur

Voorganger
ds. A. de Lange
ds. W. van der Wel
ds. P. Langbroek
ds. J. Kruiter
ds. W. van der Wel
dhr. G.J. Dijk

Höftekerk
Baalder
Baalderveld
De Opgang
Stephanuskerk
Oostloorn

Collecten

1e Pinksterzendingscollecte

Ouderling
dhr. J. Kremer
fam. Kelder
mw. J. Marsman
fam. Kramer
mw. A. Meijer

2e Kerk

Organist
Bijzonderheden
dhr. H. Boerman
dhr. B. Slijkhuis
dhr. J. Kampman
mw. H. Davenschot
dhr. J. Broekroelofs

3e Onderhoudsfonds

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst.

Op woensdag 7 juni van 19.00 tot 20.15 uur is er Gospelavond in de Wanne. Dit is een vrolijke avond met mooie
muziek. De zanggroep Only One Way treedt op. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.
orde van diensten
Höftekerk 10.00 u: welkom / aanvangslied Ps 87: 1 en 2 / stil gebed / begroeting /vervolg aanvangslied: Ps 87: 3 en 4 /
Kyriëgebed / Gloria Lied Ps 68:7 /Gebed van de zondag / Lezen Hand 2: 1 t/m 13 BGT /Zingen Lied 691: 1, 2 en 3 /
Lezen gedeelten Hand 2: 14-39 BGT / Zingen Lied 680: 1 t/m 5 / Prediking / Zingen Lied 675: 1 / Mededelingen / Gebed
– stil gebed – onze Vader / dank- en voorbeden / inzameling der gaven: zendingscollecte / slotlied: 969: 1 t/m 4 / zegen
beantwoord met een gezongen AMEN
De Opgang, 10:00 uur: 683:1-4Stil Gebed- Votum - Groet672:1,3,Verootmoediging,Bemoediging,841:1,2,Gebed
Hand. 2: 1-4,691: 1-3,Joh. 20: 19-22,700:1-3,Verkondiging,695:1-5,Dienst der Gebeden: Voorbeden, Persoonlijk Gebed,
Onze Vader,Collecte,705:1,3,Zegen. Amen Amen Amen.
Stephanuskerk, 19.00 uur: voor de dienst: Jan-Anne en Martine spelen en zingen: Met open armen en Adem om van U
te zingen; Welkomstwoord; Aanvangslied: 672: 1,2,3,7; stil gebed; bemoediging en groet; Jan-Anne en Martine spelen en
zingen: Spirit, Wind en met ons LVK 891; Gebed bij de opening van de bijbel: Lied 670:1-4, 7, Lezing: Genesis 2:4b-7;
Lezing: Johannes 20:19-23; lied 939: 1 en 3; Jan-Anne en Martine spelen en zingen: God woont bij de mensen; Lezing:
Romeinen 8:1, 14-17; Zingen: 886; Overdenking; Jan-Anne en Martine zingen: Stil, mijn ziel wees stil; In Jezus' naam;
Gebeden, Samen gezongen onze Vader (371), inzameling;slotzang: 289: 1 , 3; uitzending en zegen. Lied “zegen mij….”
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Na een kort ziekbed is overleden op Hemelvaartsdag 25 mei mw. Trijntje Snijders-Hobers (Oostloorn). De
dienst voorafgaande aan de begrafenis was woensdag 31 mei in de Stephanuskerk. Trijntje Snijders was 82
jaar. We leven mee met haar kinderen, kleinkinderen, familie en vrienden. (Dit bericht is al afgekondigd)
Zieken: Dhr de Visser is weer thuis na een revalidatietijd in Clara (Vechtvoorde)
Agenda do 8 juni oprichting platform van kerken dienst: 1915 u Witte of Lambertuskerk en ondertekenen akte 2015
Sjaloomkerk
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken: Dhr J. Fidom, Pr. Julianastraat 9, ligt nog in het ziekenhuis (k 032). Er zijn nog allerlei onderzoeken gaande.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
bedankt lieve mensen voor het prachtige bloemenboeket, veelkleurig en geurig! en dit naar aanloop van ons 50 jarig
huwelijk die week, het was meer dan een geschenk.G Breukelman Zo zie je maar,De Kamp,een kleurijke gemeenschap.
Zondagavond, Pinksterfeest, mag ik in de Stefanuskerk voorgaan. Dat is op zich al feest om in een Pinksterdienst voor
te mogen gaan en dat samen te vieren met elkaar! Het wordt nog wat vrolijker wat mij betreft omdat Martine Biesbroekvan der Wel en Jan-Anne van der Wel samen met Hilda Smit in de dienst mooie muziek gaan maken met en voor ons!!
In de Pinksterdienst in Baalder hebben we groot feest. Sowieso, vanwege Pinksteren, want dat is een prachtfeest!
Maar ook omdat Carla den Haan-de Goeij belijdenis gaat doen van haar geloof. Ze woont aan de Binnenhof 9. Het thema
van de dienst is “Wat bezielt je”Uiteraard is er na afloop koffie/thee/limonade én er is TOZ én er is een kinderactiviteit én
er is het liedboekkoor dat zingt! Omdat het Pinksteren is, is de kleur róód. We vragen iedereen die komt –zo mogelijk –
iets roods aan te trekken, óf een accessoire bij zich te hebben die rood is. Welkom
Zondag 11 juni is het zondag van de drie-eenheid. Dat is iets uit de geloofsleer, waar veel mensen in hun geloof over
struikelen en/of weinig mee kunnen. Anderen hebben dat minder (ik, wvdw bijvoorbeeld). Drie personen, één God…?
Sommigen vinden het sowieso moeilijk, een “persoonlijk God”. Ik wil proberen daar een inspirerende morgendienst over
te gaan houden, daarbij de bezwaren serieus nemend, maar het wel proberen op een vrolijke en inspirerende manier uit
te leggen én te vieren. Want drie-eenheid is vooral iets om te vieren!

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Zieken: Begin deze week is mw. Grendelman - de Weerd, Hoogenweg 50, opgenomen in het ziekenhuis in Almelo. Zij
zal daar een tijdje moeten blijven. Zou u haar een kaartje willen sturen? ZGT Almelo, Zilvermeeuw 1, zuid kamer 59, 5e
etage, 7609 PP, Almelo. Wij wensen haar en haar man veel sterkte toe.
Baaldervelddienst : “Thema : “Ik versta je. Ontmoeting. Trefwoordlied “Goeie morgen dag” Welkom en afkondigingen.
Zingen Lied 632 vers 1 en 3. Begroeting. Drempelgebed, met lied 333. Liturgische schikking. Zingen Lied 683 t ’is feest
vandaag , ’t is pinksterfeest. Doop van Daan, zoon van Rik Lenters en Sacha Borneman. Staande lied Lied 675 Geest
van hierboven vers 1. Gesprek met de kinderen en kleurplaat. Pinksterverhaal. Lied 672 vers 1 Komt laat ons deze dag.
Overweging. Lied 691 vers 1,2 en 3 De Geest van God waait. Dankgebed en voorbede. Collecte. Wegzending. Slotlied
423 vers 1, 2 en 3 Nu wij uiteengaan. Zegen. Feliciteren van doopouders.
Volgende Baaldervelddiensten: 11 juni en 25 juni afscheid kindernevendienst en op zondag 9 juli Afsluiten seizoen
mmv Samen op Weg
Onze avonddiensten in de Stephanuskerk op zondagavond om 19 uur zijn thematische diensten waarbij thema’s uit
het boek ‘Liberaal christendom’ aan de orde komen. Met een open blik zoeken we naar de relevantie van de christelijke
traditie voor vandaag. We laten ons aanspreken en inspireren door eigentijdse theologie. Wijkpredikant Piet Langbroek
gaat in deze diensten voor. Zondag 25 juni Vertrekpunt. Zondag 2 juli de bijbel als gesprekspartner. Zondag 23 juli
Levenskunst. Zondag 6 augustus Erkenning over en weer. Zondag 3 september Wie en wat Jezus is.
Wijk Radewijk :
Rondje Radewijk Op tweede Pinksterdag zal ook De Opgang open zijn tijdens het 'Rondje Radewijk'.
Misschien wilt u/ jij ook een steentje bijdragen door tussen 10.00 - 16.00 uur enkele uren in De Opgang aanwezig te zijn.
Avondmaal Op 11 juni zal het Avondmaal gevierd worden.
Doopdienst Op 18 juni zal Christiaan Jurjens worden gedoopt,hij woont op de zorgboerderij aan de N-Oosterweg 21.
De uitgifte van collectemunten in Radewijk vandaag (zondag 4 juni) vervalt i.v.m. afwezigheid van de koster.
Op 25 juni en 2 augustus heeft u gelegenheid om in Radewijk collectemunten te halen.
De Jarigen
04 jun
05 jun
05 jun
05 jun
06 jun
07 jun
11 jun
11 jun

Dhr. J. Entjes,Reigerstraat 2,7771 AL,Hardenberg
Dhr. J.H. Grootoonk,Salland 36,7772 CZ,Hardenberg
Mevr. G. van der Velde-Meijer,De Mulderij 410,7772 HR,Hardenberg
Dhr. J.H. Ligtenberg,Burg Schuitestraat 136 7772 BT,Hardenberg
Mevr. A. Ensing-van ’t Hul,Witte de Withstraat 2,7772 XV,Hardenberg
Mevr. J.H. Reints-Hakkers,W vOldenburgstr 7/B-9,7772 AL,Hardenberg
Mevr. G.J. Rigterink-Geertman Olsmansdijk 10/A,7793 HS,Hoogenweg
Dhr. W. de Olde,Hondsdraf 3,7772 LX,Hardenberg

87
84
82
81
81
82
82
82

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.

Mededelingen
Uitleg liturgische schikking Pinksteren De kleur rood verwijst naar het vuur dat niet dooft en de liefde die blijft.
Klimop vertelt over Gods trouw. De uitstorting van de Heilige Geest wordt verbeeld door de neerdalende lijnen.
Volgende week zondag is de 1e collecte in alle diensten bestemd voor de hulp aan straatkinderen in Colombia. Dit
is een Werelddiaconaatcollecte. Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage storten op rekeningnummer
NL65RABO0324986521 t.n.v.: ZWO Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. Hongersnood in Afrika.
Namens de ZWO commissie van harte bij u aanbevolen!
Vechtdal Zomer Zang:
Graag zou ik iedereen persoonlijk willen bedanken, maar dit is onmogelijk. Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes en
belangstelling tijdens de ziekte en overlijden van mijn man. Het was hartverwarmend. Het is zo fijn dat in je leven er heel
veel vrienden zijn, die je troost en warmte geven, zodat je niet alleen zult zijn. Hilda Boessenkool-Nijhuis
Jaarrekening 2016 Diaconie. Deze jaarrekening ligt voor u ter inzage van 6 t/m 9 juni bij Gerrit Jan Smit, Rheezerweg
17. Graag vooraf even bellen. Tel. 0523-270370.
Vechtpark Zomerzang op 18 juni, aanvang 19.00 uur in de feesttent aan de Vecht. Na het grote succes van vorig jaar
zijn we blij dat we weer een interkerkelijke viering kunnen organiseren samen met de Petrakerk. We krijgen medewerking
van de band Light en jongerenkoor Carry The Light. Het thema van de viering is Deel je leven. Iedereen is van harte
welkom! Voorganger is ds. Prins en ds Noordmans. Iedereen is welkom. Tip: neem ook uw buren en vrienden mee!
Dames wij gaan weer fietsen en wel op donderdag 15 Juni.Wij vertrekken weer vanaf "de Schakel"om 19.00 uur.
Neem gerust een buurvrouw of vriendin mee. Hopende op mooi weer. Leny Mulder Tel.264565
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 19 juni 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.

