Zondag, 14 mei 2017
Tijd
10:00 uur Stephanuskerk
10:00 uur Baalder
10:30 uur Baalderveld
10:00 uur De Opgang
19:00 uur Stephanuskerk
10:30 uur Oostloorn
Collecten

Voorganger
ds. P.J.H. Noordmans
ds. W. van der Wel
mw. D. Keizer
ds. A. de Lange
ds. H. Dorgelo
ds. J.Th. Jonkman

1e Hongersnood Afrika

2e Kerk

Ouderling
dhr. H. Altena
mw. A. Meijer
mw. A. Katsma
mw. I. Hoekerswever
dhr. J.Noorlander

Organist
mw. H. Davenschot
dhr. B. Slijkhuis

Bijzonderheden
Foto’s Deel je leven

dhr. J. Kamphuis
mw. H. Davenschot

3e Onderhoudsfonds

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst.

orde van diensten
10:00 uur Stephanuskerk: -Welkom en mededelingen,Aanvangslied: Lied 287: 1,2,5 ,Stil gebed,Votum en Groet
Drempelgebed:,Zingen: Ps 122: 1,Gebed voor de nood van de wereld:,Zingen: loflied 978: 1,3,4,Zingen: lied 981:1,2,4,5
Gebed (kinderen > kindernevendienst),Schriftlezing: Matteüs 5: 14-16 (NBV),Zingen: Lied 1006,Schriftlezing: 2
Korinthiers 8: 1-7 (NBV),Zingen: Lied 841: 1,2,Gebeden,Collecte, intussen filmpje Senegal,Slotlied: lied 632: 1,3
Zegen (3x amen)
10:00 uur de Opgang: mededelingen / aanvangslied: Ps 139: 1 en 2 / stil gebed / begroeting / vervolg aanvangslied: Ps
139: 8 / gebed van verootmoeding / zingen: Lied 1008: 1 / leefregel: Rom 12: 9-21 (NBV) / zingen: Lied 1008: 2 en 3 /
gebed van de zondag / lezen: Pred 12: 1 – 8 (NBV) / zingen: Lied 797: 1, 3, 4 en 8 / lezen: Rom 8: 18-22 (BGT) / zingen:
Opwekking 687 Heer, wijs mij uw weg / prediking: een voltooid leven? / zingen: Lied 847: 1, 2 en 3 / mededelingen /
dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader / inzameling der gaven / slotlied: 103C: 1 en 4 / zegen beantwoord met een
gezongen AMEN
10:30 uur Baalderveld: Beekdienst zondag 14 mei, zondag Cantate.De muziekgroep Quint zal meewerken in deze
dienst.
Welkom, Lied: 'Dank voor deze nieuwe morgen' en 'Laat de kinderen tot mij komen', Groet en bemoediging,
drempelgebed,lied: psalm van de zondag 98 vers 1 en 4, Kyriëgebed, glorialied: 713: 1,2 en 5, gesprek met de kinderen,
gebed van de zondag, eerste lezing Jakobus 1: 17-22, lied 971, tweede lezing Johannes 16: 5-15, lied 657, overweging,
lied: 705 en 'ik stel mij vertrouwen', dank en voorbede, collecte, slotlied: 912 en 'Tel uw zegeningen', zeg
Avonddienst Stephanuskerk Vanavond is, aansluitend aan het Lutherfestival, een kerkdienst in de streektaal. In deze
dienst zal Luther centraal staan. Voordat Luther ontdekte dat God genadig was hij voor alles en iedereen bang. Na zijn
ontdekking was hij eigenlijk voor niet en niemand meer bang. Ds. Dorgelo wil in deze dienst Luther laten zien voor zijn
ontdekking en hierna. Het thema van de dienst is: Luther,veur de duvel niet benauwd.De gehele dienst zal in de
streektaal worden gehouden!
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653, mevr. H. Kleinjan tel. 0546-673614:
Zieken: in het RZZ is opgenomen mw. J. Gerrits-Ypma, Markt 31. Mw. Moeken-Nowee is weer thuis: Fortuinstraat 11,
evenals mw. Krol-Ormel: Achterbrink. In Clara zijn nog voor revalidatie: dhr. de Visser (Vechtvoorde), mw.
Oldenburger-Zuidema (Singelberg)
Mw. de Lange mag van de ARBO arts geleidelijk aan haar werkzaamheden hervatten. In de komende weken neemt zij
telkens een sectie over van Mw. Hetty Kleinjan die haar vervangt. Miv van deze week: mw de Lange sectie CN-08, 09, 10
+ haar leden in de zorgwoningen CN-13, mw Hetty Kleinjan de secties CN 11 en 15. Mw. de Lange is bereikbaar via
266653, Mw Kleinjan via tel: 0546-673614; email: hetty.kleinjan1@gmail.com
Maandag 15 mei vergadert de wijkkerkenraad, Schakel 1930 u
Dinsdag 16 mei is de jaarlijkse gemeenteavond. Deze keer komen dr Nijland en zijn vrouw het project Mpilo Mobile
onder onze aandacht brengen. Onze wijkgebonden collecte is voortaan voor dit doel bestemd.
Woensdag 17 mei: Pastoraatscursus voor de pastorale bezoekers van CNoord, Schakel 1930 u
Grote zaal de Schakel, zaal open 1930 u., aanvang programma 1945 u. U komt toch ook?
Op 17 mei a.s. hopen de heer en mevrouw Herbers (Burg. Bramerstraat 97) hun 60-jarige huwelijksfeest te vieren.
Wij wensen hen een fijne en gezegende dag!
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Dinsdag 9 mei is plotseling overleden mw. Mini Grendelman-Altena, Parallelweg 12A. Haar begrafenis was
zaterdag 13 mei na een dienst in de Lariks. Mw. Grendelman was 81 jaar. We leven mee met haar man,
kinderen en kleinkinderen, hun familie en vrienden.

Op zondag 7 mei overleed Aaltien Broekroelofs-Meijerink, op de leeftijd van 91 jaar. Ze was sinds 7 mei 2004
weduwe van Mans Broekroelofs. De laatste jaren werd ze liefdevol verzorgd in Oostloorn, afdeling de
Bellefleur. De dankdienst voor haar leven en de begrafenis hebben plaats gevonden op donderdag 11 mei jl
We leven mee met de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind, familie en alle nabestaanden.
Zieken: Dhr. H. Meier, Gramsbergerweg 31, is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Het gaat goed en daar zijn hij en
zijn vrouw heel dankbaar voor.
We bedanken mevrouw Marry Gort-Brink, Irenestraat 2, hartelijk voor haar inzet binnen onze gemeente. Zij heeft na
50(!) actieve jaren aangegeven te willen stoppen. De laatste jaren was zij contactpersoon binnen de wijk Centrum Zuid
03. Haar adressen zijn verdeeld onder de andere contactpersonen. Marry, bedankt namens allen!
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Op 19 mei vieren Bé en Gré Breukelman samen met hun kinderen en kleinkinderen, dat ze 50 jaar getrouwd zijn.
Prachtig! Ze wonen aan de Hofweg 14.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Er is weer een nieuwsbrief Baalderveld. De volgende diensten in de Beek zijn op 28 mei en 4 juni Pinksteren.
en.
Wijk Radewijk :
Zieken: De afgelopen week is mevr. K.Reefmann - Heitbrink, Noord Oosterweg 13, opgenomen geweest in het
ziekenhuis. In deze voor hen spannende tijd zal een kaartje vast goed doen.
Ouderenmiddag Radewijk: Op dinsdag 16 Mei sluiten we ons seizoen af door de Kleppertour te rijden. We vertrekken
om 13.30u vanaf Het Gebouw Hoogenweg.Na de tour gaan we ook in het Gebouw Hoogenweg eten.
De stekjesmarkt heeft ondanks de kou een bedrag van ruim € 975.00 opgebracht. Dit bedrag wordt bestemd voor het
DJP en de Kledingbank Hardenberg.Iedereen die deze stekjesmarkt hebben mogelijk gemaakt heel hartelijk dank,
hierdoor is het weer een succes geworden.Wij hopen volgend jaar weer een markt te organiseren en wel op 28 april .
Bevestigingsdienst: Op 21 mei zullen Rolf Gert Timmerman en Erik ter Wijlen worden bevestigd als diaken, we
nemen dan afscheid van diaken Aaldert Peeneman en ouderling Piet Volders. Piet Volders blijft wel in functie als
pastoraal bezoeker.
De Jarigen
16 mei
16 mei
17 mei
18 mei
18 mei
19 mei

Dhr. J. Visser,De Spinde 62,7772 HD,Hardenberg
Mevr. G.N. OostenbrinkmRodeland 10,3853 HC,Ermelo
Mevr. E. Huisjes-Nabers,Burg Bramerstraat 174,7772 CE ,Hardenberg
Mevr. G. Meijer-Lenters,Bruchterweg 76,7772 BH, Hardenberg
Mevr. C.J. Udo-van Heesen,Markt 64,7772 AE,Hardenberg
Mevr. B.R. Reefman-Timmer,Ulfershof 11,7771 VZ Hardenberg

88
82
88
84
81
81

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Mededelingen
Help slachtoffers hongersnood. Het College van Diakenen en de ZWO commissie hebben besloten vandaag de eerste
collecte in alle diensten te houden voor de slachtoffers van de hongersnood in Afrika. Op de nieuwsbrief van vorige week
is hier aandacht aan besteed. Helpt u mee door een financiële bijdrage om deze nood te verlichten? 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 College van Diakenen en ZWO commissie van harte bij u
aanbevolen!
Misschien had u het al gehoord, maar het gaat door! Op naar een nieuwe musical. Het is de 4e keer, dat wij dit als
musical groep PKN gemeente Hardenberg gaan spelen. En wel in het weekend voor Pasen, te weten van 24 en 25 maart
2018, De titel van de musical is: Op zoek naar Judas. In de tijd naar Pasen wordt het het verhaal over Judas en de rol
die hij speelde in het leven van Jezus neergezet. Wie was Judas, wat bezielde hem, waarom maakte hij de keuzes die hij
maakte? Enthousiast geworden? Kom dan donderdag 18 mei om 19.30 uur naar De Wanne. Kunnen wij u/jullie alles
over deze musical vertellen. Doordat de oefentijd vrij kort is, willen wij alvast voor de zomervakantie alles regelen, zoals
tekstboeken uitdelen, muziek en rolverdeling. Dan kunnen we na de zomervakantie direct starten. Wij hopen natuurlijk dat
er met ons, heel veel zangers-zangeressen/toneelspelers/creatievelingen/klussers/ deze musical neer willen zetten. De
repetitieavond is op donderdag! Wij hebben er ongelooflijk veel zin in. U/jullie ook? De stuurgroep: Gerda, Rianne, Koos
en Dineke
Activiteiten commissie Hessenwegkerk. Op zaterdag 20 mei om 19.30 uur organiseert de activiteiten commissie een
benefiet concert in de Hessenwegkerk. Op deze avond kunt u genieten van het orgel en pianospel van Ronald Knol en
Harold Kooij uit Dwingeloo en van het Chr. gem. koor ‘Sursum Corda ’ uit Ane / Gramsbergen o.l.v. hun dirigent Harold
Gossen. De toegang is vrij. Er is wel een collecte die met de opbrengst van de paasactie bestemd is voor het hospice ’t
Huis aan de Vecht, een bijzonder goed doel. Wij zien u graag op 20 mei! Bestuur activiteiten commissie Hessenwegkerk.
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 vrijdag 12 mei 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.

