Zondag, 11 november 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur,Baalder
ds. W. van der Wel
mw. A. Meijer
dhr. B. Slijkhuis
10:00 uur,Radewijk
ds. A. de Lange
dhr. G.J. Ramaker
dhr. J. Broekroelofs
10:00 uur,Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans dhr. C. Dicke
dhr. R. Hamberg
11:00 uur,Oostloorn
dhr. E. Odink
19:00 uur,Stephanuskerk ds. A. de Lange
Mw. J. Kampman
dhr. T. Broekroelofs
Collecten:
1e
Diaconie
2e
Kerk
Uitgang Onderhoudsfonds
In de ochtenddiensten is er kinderoppas. In de erediensten van Baalder en Radewijk zijn er ook
kindernevendiensten.
Orden van diensten

Stephanuskerk 10.00 uur. Welkom en mededelingen,Aanvangslied: Ps. 100,Stil gebed,Votum en Groet
Zingen: Lied 531,Gebed van verootmoediging,Leefregel,Zingen: Lied 912,Gebed bij het Woord,Eerste
Schriftlezing: Genesis 1: 26-31 (NBV),Zingen: Lied 978,Tweede Schriftlezing: Mattheüs 5: 1-16 (NBV)
Zingen: Lied 823:1,2,5,Prediking,Zingen: Lied 289,Gebeden,Collecte,Slotlied: 423,Zegen
Radewijk 10:00 uur: Welkom / Aanvangslied: 216: 1, 2 en 3 / stil gebed / begroeting / Lied 195: 1 / uitleg
van het thema / gebed / het lelijke eendje / een collage / lezen 2 Koningen 5 1-8, daarna korte uitleg, daarna
zingen: «Naäman wordt heel groot» / lezen 2 Kon 5: 9-20, daarna korte uitleg, daarna zingen: Lied 350: 1, 3,
6 en 7 ; lezen 2 Kon 5: 21-27 / daarna zingen Zomaar gekregen / mededelingen / gebed / collecte en
ondertussen animatiefilmpje «Sandra Schaap» / slotlied: 416: 1, 2, 3, en 4 / zegen beantwoord met een
gezongen AMEN orde voor de avonddienst in de Stephanuskerk: (dit is de derde in een serie van 3 themazangdiensten over offers, verbond en bloed) Ps 72: 1+4 / stil gebed / begroeting / Lied 195 / Offers ter
verzoening/ gebed / Deut 12: 21-23 / Ps 51: 6 / Lev 17:9-11 / Ps 51: 4 / Ex 12: 3-7 / Lied 618: 5 / Joh 19: 1315 / Lied 587: 1, 2, 3, 4, en 7/ Efeze 2: 11-18 /Lied 346: 5 t/m 8 / credo /Lied 391: 1 t/m 4 / avondgebed /
inzameling der gaven / Lied 250: 1, 4, 5, 6 en 7 / zegen + Amen
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.
Dinsdag 30 oktober is overleden dhr. Bernard Johan Lammers,de Achterbrink 11. Hij was
66 jaar. De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden. We leven mee met zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen.
Zieken: Mw. Valkman-Derks, De Spinde 303, is opgenomen in het RZ Ziekenhuis.
Op donderdag 15 november a.s. hopen Gerrit en Alie Kelder 50 jaar getrouwd te zijn, Lage Gaardenstraat
27. Wij feliciteren hen van harte en wensen hen een mooie dag en samen nog goede en gezegende jaren.
Mw. Hennie Spijkers stopt met haar taak als contactpersoon in CZ-12 Brucht. Mw. Miny Hofsink-van
Riel neemt het van haar over. We zijn erg blij dat ze dit doen wil, zoals we ook Mw. Hennie Spijkers
dankbaar zijn voor de vele jaren dat zij dit werk deed!
Bedankt:Wat een verrassing dat ik de bloemen mocht ontvangen uit de kerkdienst t.g.v. mijn 86e
verjaardag! Hartelijk dank,ik ben er blij mee en geniet ervan. Hilly Jager Kronemeijer.
Fotografie: maandagavond 12 november is onze volgende bijeenkomst, in De Schakel, om 20 uur. We zijn
met 14 personen…; als je wilt mag je nog aanschuiven!
Verjaardagsfonds Centrum-Zuid. Woensdag 21 november kunnen de busjes weer geleegd worden in de
Schakel tussen 16.00 en 17.00 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
Ivm echtscheiding zoeken moeder en dochter (13 jaar) woonruimte. Bij Beter Wonen zijn wachtlijsten.
Misschien kunt u zolang helpen? Meer info: ds. de Lange 266653
Agenda: woe 14 nov pastoraatscursus CNoord, 1930 u Schakel
Wijk Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Zieken: Mevrouw H. Bouwers, Bovenmaat 4, ondergaat komende week in het Isalaziekenhuis in Zwolle
een operatie.

Vanochtend is er om 10 uur weer een Baalderdienst in sporthal de Kamp. Deze dienst is in samenwerking
met groep 5 t/m 8 van de Elzenhof. Het thema deze dienst is 'Mooi gelukkig'.
Het geeft voldoening om iets zo mooi mogelijk te doen. We kunnen genieten van mooie dingen en
schoonheid om ons heen. Veel van die mooie dingen hebben geen verfraaiing nodig.. In deze dienst gaat
het om de vraag: “ Wat draagt “mooi” bij aan ons levensgeluk? “ Vanuit de Bijbel luisteren we de naar
de verhalen over Naäman. Ds. Wim van der Wel is de voorganger en de nu-je-onderweg-band begeleid ons
met muziek. Er is oppas aanwezig voor de allerkleinsten. Na afloop van de dienst is er koffie, thee en
limonade om gezellig na te praten. We nodigen iedereen van harte uit!
Op woensdag 21 november hebben wij weer onze eerste koffieochtend voor de 70+ groep van dit seizoen,
zoals gebruikelijk in De Boerderij in Baalder. De heer Gerrit Zweers van de rijschool is deze morgen onze
gast. Hij leidt ons, aan de hand van een verkeersquiz, door nieuwe en reeds lang bestaande regels en
verkeersborden. Een mooie gelegenheid om uw kennis eens op te frissen en aan te vullen. U bent vanaf
9.45 van harte uitgenodigd! Wijkdiaconie Baalder.
Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363. Geen wijkberichten ontvangen.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.
Zieken: Arnout Bulthuis heeft een bedrijfsongeval gehad en moet thuis revalideren. Een kaartje zou leuk
zijn. Zijn adres is. Stobbenhaarweg 14 7791 H.E. Radewijk.
Voor de viering van het kerstfeest zou het fijn zijn als er een koortje is. Dus als je er voor voelt om
daarin mee te zingen, laat het dan even weten aan Wim Jaspers (233298). Behalve een paar keer oefenen
zitten er geen verplichtingen aan vast. Na de Kerst houdt het gelegenheidskoortje weer op te bestaan.
Mededelingen.
Hartelijk dank voor de mooie bloemen, vriendelijke groet Alie Meijer.
Op Woensdag 14 November houdt de PCOB Hardenberg –Heemse haar bijeenkomst weer in Oostloorn .
We komen bijeen in het Klokhuis van Speykstraat 14 te Hardenberg.Deze middag komt Dhr.Hoefman van de
Brandweer Hardenberg ons vertellen over de brede taak van de brandweer .Ook preventie zal vast aan de
orde komen.We beginnen om 14.30 Nieuwe leden hartelijk welkom.Voor info 0523-272019.
Evensong door Interkerkelijk koor Zevenmaal op zondagavond 18 november in Stephanuskerk
De dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door ds. Pieter Noordmans.Het koor staat sinds bijna 1 jaar
onder de enthousiaste leiding van dirigent Tobias Bethlehem en de orgelbegeleiding wordt verzorgd door
Anneke Hamberg.Vast onderdeel is het ‘Magnificat’ (Lofzang van Maria) en het ‘Nunc Dimittis’ (Lofzang van
Simeon) die in de versie van H. Brewer wordt uitgevoerd. Verder zal het koor een bewerking van psalm 16 ten
gehore brengen en nog een aantal Engelstalige hymnes, zoals ‘God so loved the world’ en ‘If ye love me’.
Daarnaast wordt met de hele gemeente de Nederlandstalige liederen ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ en ‘Maak
heel mijn leven tot een lied’ gezongen in samen- en wisselzang met het koor. Naast de lofzangen zijn er
gebeden, twee schriftlezingen en een moment van stilte.U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere
dienst mee te maken.
ONZE AANSTAANDE ACTIVITEITEN:
Naast de reeds gestarte activiteiten (zie website) is er op donderdag 29 november
het Publieksdebat. Onderwerp: “Winkels open op zondag?!”;
20.00 uur; o.l.v. ds. Van der Wel; LOC, Parkweg; Toegang gratis;
koffie/thee: € 2,- per kop. Kijk ook op: www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
Aanstaande zondag 25 November is er weer de middag voor alleen gaanden. Vanaf 14:30 uur bent u van
harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45, om onder het genot van een kop koffie of thee
gezellig met elkaar een spel spelen, praten of gewoon samen zijn. Overal is ruimte voor, graag heten we een
ieder van u die wil komen van harte welkom op de zondagmiddag voor alleengaanden
Herinnering: Mars voor het Leven D.V. 8 december Zoals vermeld in het vorige kerkblad organiseert
Schreeuw om Leven op zaterdag 8 december de Mars voor het Leven. Het programma vindt plaats op het
Malieveld in Den Haag vanaf 12.00. Daarna wordt de stille Mars gelopen van circa 4 kilometer door Den
Haag. De werkgroep Hardenberg (en omstreken) is opgezet om gezamenlijk reizen per trein aan te bieden
d.m.v. groepstickets. Aanmelden kan tot 6 december via: www.schreeuwomleven.nl/vervoer . Hopelijk tot
ziens!Albert Holtvluwer & Rebekka Douma
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

