Zondag, 20 mei 2018 Pinksteren
Erediensten
10:00 uur Radewijk
10:00 uur Höftekerk
10:00 uur Baalder
10:30 uur Baalderveld
11:00 uur Oostloorn
19:00 uur Stephanuskerk

Voorganger
ds. A. de Lange
ds. P.J.H. Noordmans
ds. W. van der Wel
ds. J. Kruiter
mw N. Jonkers
ds. P.J.H. Noordmans

Ouderling
mw. J. Hutten
dhr. J. Muis
fam. Kelder
mw. J. Marsman
dhr. A. Mulder

Organist
mw. H. Davenschot
dhr. T. Broekroelofs
dhr. B. Slijkhuis
mw. H. Smit
dhr. B. Blekkenhorst
dhr. J. Kamphuis

Bijzonderheden
Rebecca en Doreen

Collecten:
1e
Zending Bijbelonderwijs Bangladesh* 2e
Kerk
Uitgang Onderhoudsfonds
* Pinksterzendings collecte. Het thema van deze Zondag is " Versterk de kleine kerken in Bangladesh". In het
islamitische Bangladesh behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh church care program
ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner van Kerk in Actie hen op allerlei manieren. Er zullen vóór en tijdens
de dienst beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. 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.
Orde van diensten
10.00 uur Höftekerk: Voor de dienst zingen Rebecca en Doreen: 1. Make you feel my love 2. De rivier
Welkom en mededelingen,Aanvangslied: Ps 87:1,2,3,4,Stil gebed:Votum en Groet; drempelgebed-Zingen: Heer, uw licht en
uw liefde schijnen (Uit: Evang Liedb 382: 1,2,3)-Gebed met het oog op de nood van de wereld-Zingen: Lied 686: 1,2,3 De
Geest des Heren heeft-Gebed van de zondag-Zingen: Rebecca, Doreen + gemeente: De kracht van uw liefde (Opw 488)
-Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13 (NBV)-Zingen: Lied 678: 1,4,9-Schriftlezing: 1 Korinthiers 12: 4-14 (NBV)-Zingen: Lied
218:1,2,3 (Uit Evang Liedb) Samen in de naam-Prediking-Zingen: Rebecca en Doreen + gemeente: Tienduizend redenen
-Gebeden-Collecte, intussen zingen Rebecca en Doreen: 1. Halleluja 2. Zegen mij-Slotlied: Lied 672: 1,3-Wegzending en
zegen (3x amen)
19.00 uur Stephanuskerk: Na elke lezing volgen er foto’s van onze reis naar Israël met overwegingen daarbij.Welkom
Inleiding Aanvangslied: 687:1,2 Wij leven van de wind,Stilte,Votum en Groet,Zingen: Lied 218 (Uit: Evang. liedbundel)
Samen in de naam van Jezus,Gebed,Lezing: Handelingen 1: 9-14 (NBV),Zingen: Lied 670 Kom Schepper God, o heilige
Geest,Lezing: Johannes 21: 1-14 (NBV),Zingen: Lied 968:1,2,5,Lezing: Johannes 21: 15-19 (NBV),Zingen: Lied 885 Groot
is uw trouw,Lezing: Genesis 11: 1-9 (NBV),Zingen: Lied 357:1,3,5 (Uit: Evang lierdbundel) Vreugde, vreugde, louter
vreugde,Lezing: Openbaring 22: 1-5 (NBV),Zingen: Lied 216 Dit is een morgen,Gebeden,Collecte,Slotlied: Lied 248 De
dag door uwe gunst ontvangen,Zegen.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: Dhr. Jan Altena, Ged. Haven 45, verblijft op de Delle in CFH.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken De afgelopen periode heb ik veel meeleven mogen ervaren in de vorm van een kaartje, een berichtje, een
telefoontje, een hand op de schouder. Fijn om dit 'gemeentezijn' te mogen ervaren... Met dank aan God! Jet SportelBorneman Mw. H Moeken Parkweg 129 is verhuist naar het verzorgingshuis Aleida kramer te Coevorden kamer 29 . Dhr.
H. Kruithof, Salland 45, is in CFH De Esch K 5. De heer H.J.ten Broeke. Alberthus Risaeusstraat, is weer thuis.
Stephanuskerk om 19.00 uur: In de avonddienst kijk ik aan de hand van lezingen en foto’s terug op de gemeentereis naar
Israël. Dit is het 2e en laatste deel van ‘de reis van je leven’. Ik probeer ook een link naar Pinksteren te leggen. We zingen
mooie en toepasselijke liederen. Welkom.
WijkBaalder– ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Zieken: Dhr. G.J. Kamphuis, Gramsbergerweg 84, is nog in Clara, Revalidatieunit 5, kamer 6. Mw. Ankie Visscher,
Oosthof 9, gaat in de komende weken behandelingen in het UMCG ondergaan die een remmende werking moeten hebben
op haar ziekte. Die ziekte is zorgelijk, de behandelingen geven moed. Meeleven via kaarten en gebeden is fijn! Mw. Cocky
Jansen, Baalderesch 87, is ernstig ziek thuis. Meeleven via kaarten en gebeden doet haar en haar man écht goed.
Melissa Kremer, Ondermaat 45, is opnieuw opgenomen in het LUMC, Afdeling strand, Albinusdreef 2, 2333ZA Leiden. Ze
ondergaat daar een behandeling en hoopt dinsdag of woensdag weer naar huis te mogen. Kaarten doen écht goed! Luka
Knegt, Polberg, 54, is na een naar ongeluk met kokend water opgenomen in het Martiniziekenhuis, Van Swietenplein 1,
9728 NT Groningen, Afdeling 2g kamer 12. Luka is 11…. Kaarten zijn dan een mooie verrassing!
Dhr. H. Lahuis, Hardenbergerweg 18, Loozen, kan daar helaas vanwege gezondheidsredenen niet meer wonen. Hij staat
op de wachtlijst om naar Welgelegen te verhuizen, maar daar is op dit moment nog geen plaats. Daarom verblijft hij tijdelijk
in Oosterhesselen, De Etgaarde 1, 7861 BT Oosterhesselen. We hopen voor hem dat hij snel weer richting Gramsbergen
kan komen. Meeleven is mooi
Op zondag 27 mei is er weer een Baalderdienst om 10 uur in Sporthal de Kamp. Deze dienst sluit aan bij de dienst van
vorige week, het thema is: Wat bezielt je? Onze voorganger is ds. Wim van der Wel en het liedboekkoor begeleid ons
muzikaal. Voor de tieners is er TOZ en de kinderen van groep 1 tot 6 gaan een leuk werkje maken! Deze dienst is er geen
oppas aanwezig. Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade. Wij nodigen iedereen van harte uit!

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363;
Albert Godeke (Floralaan 10) is maandag na een operatie thuisgekomen uit het ziekenhuis en nu herstellende; we wensen
hem verdere beterschap toe. Klaas Haandrikman is na herstel weer thuis aan de Floralaan 26.
Opgave Op 17 juni is de “Overstapdienst” waarin kinderen die van de basisschool groep 8 naar het Voortgezet Onderwijs
gaan in het zonnetje worden gezet. Het gaat om wie er aan de basiscatechese heeft deelgenomen, maar ook om andere
kinderen die (eerder) naar de kindernevendienst gingen. Graag voor 10 juni aanmelden bij Piet Langbroek via
info@pietlangbroek.nl
Doop in de avonddienst De doop van het zoontje van Harm en Liedeweij Roeten ging afgelopen zondag vanwege
omstandigheden niet door. Bastijn zal nu gedoopt worden in de avonddienst op zondag 17 juni om 19 uur in de
Stephanuskerk. Als er ouders zijn die voor die dienst mee willen doen kunnen zij zich aanmelden bij ds. Langbroek.
Gospelavond in de Wanne, woensdag 23 mei van 19.00 tot 20.00 uur. Een vrolijke avond met mooie muziek, de
zanggroep OnlyOne Way treedt op. Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.
Op 3 juni is er de volgende Baaldervelddienst.
Wijk Radewijk:
Mei-actie 2018 Dit jaar houden we weer de bekende mei-actie. De enveloppen worden deze week bij u bezorgd en
volgende week weer opgehaald.
We bevestigen vandaag 2 nieuwe ambtsdragers: Harry Versteeg (Mastdijk 3) als ouderling-scriba en Bert Nijeboer
(Mastdijk 5 I) als diaken. Zij volgen de aftredende Albert Oldehinkel en Dineke Kamphuis op.Donderdag 24 mei kerkenraad
Radewijk, de Opgang 19.45 u.
In de toekomst kijken?
Stel je voor dat je winnende cijfers van de lotto zou weten! Maar zou je ook willen weten van de tegenslagen die voor je
liggen? Trouwens: ligt de toekomst wel vast? En is het niet gezonder om bij de dag te leven, in een goed vertrouwen? Dat is
het voorstel dat Jezus doet. Over deze dingen gaat het in de volgende ‘kleintje kerk’: bedoeld voor jongeren (18-35 jaar) die
op een andere manier even met het geloof willen bezig zijn. Wel samen, maar veel losser, speelser dan een gewone
kerkdienst. Graag tot ziens op 27 mei, 1200 u Höftekerk. PS : Vergeet je mobieltje niet mee te nemen.
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.
Zondag 3 juni a.s. is er een inzameling van levensmiddelen voor de Voedselbank te Hardenberg. U/jij ontvangt
daarvoor op de zondag 27 mei (alle wijken, behalve Baalder en Baalderveld) bij de uitgang van de kerk een tasje met
daarin een opgave van de artikelen die de Voedselbank graag zou willen ontvangen. Van harte aanbevolen. Uw Diaconie.
Biljartclub „De Grijzen” gevestigd in de kelder van De Schakel actief maandag morgen van half elf tot half twaalf en s,
middags van één tot half vijf. Wij zoeken nog enige biljarters , dames of heren , beginners en gevorderden ,ook mensen die
het wel wat lijkt om eens een keer een balletje te stoten ook al heb je deze edele sport nog nooit beoefend , iedereen is
welkom , kom gerust eens langs.Wil je liever eerst even contact bel dan 0523-273453 en vraag naar Cris of mail
crisvasse@kpnmail.nl alvast bedankt.
Reisje Ouderen Hardenberg Op Woensdag 30 Mei. We vertrekken om 13.00 uur bij De Schakel. Er zijn nog een aantal
plaatsen in de bus, U kunt zich hiervoor nog opgeven bij Hennie Meier tel 266 955. Bij terugkomst om circa 18.00 staat een
stamppotbuffet klaar in De Schakel. Is het reisje te vermoeiend of kunt u om andere reden niet mee dan is er ook de
mogelijkheid om aan te schuiven bij de maaltijd. De kosten hiervoor zijn dan € 15,00 maar ook even opgeven bij Hennie
Meier.
Zomer Avond Concert. Op woensdag 30 mei verzorgt het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor o.l.v. Jan Quintus Zwart
een zeer gevarieerd Zomeravond Concert in de Höftekerk te Hardenberg. Met medewerking van de combo Jan Lenselink
en HCM Ensemble Aanvang: 20.00 uur. Voorverkoopadressen in Hardenberg en overige info, zie website: www.hcmk.nl
Actie Pioenrozen Voor The Home Of Hope And Dreams. Op de vrijdagen 25 mei en 1 juni a.s. heeft de stichting van
OPA de mogelijkheid gekregen om pioenrozen te mogen verkopen voor ons kindercentrum. Deze verkoop vindt plaats bij
de inzameling van het oude papier achter de Hessenwegkerk.Van deze gelegenheid maken we graag gebruik.De bossen
(10 stuks) pioenrozen worden verkocht voor € 5,00.Helpt u mee deze actie tot een groot succes te maken?
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

