Zondag, 11 juni 2017
Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
10:00 uur Stephanuskerk
ds. W. van der Wel
mw. J. Welleweerd
dhr. E. Nijzink
10:30 uur Baalderveld
ds. P. Langbroek
mw. A. Katsma
Elvera Nijmeijer
10:00 uur De Opgang
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. L. Schrotenboer dhr. J. Kamphuis
19:00 uur Stephanuskerk
ds. A. de Lange
mw. J. Kampman
mw. H. Davenschot
10:30 uur Oostloorn
mw. N. Jonkers-Salomons
e
e
e
Collecten 1 Werelddiaconaat Straatkinderen in Colombia
2 Kerk
3 Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst in de Opgang en in Baalderveld.

Bijzonderheden

Heilig Avondmaal

orde van diensten
Stephanuskerk 10.00 uur. Welkom; Lied 275: 1 en 2; Klein gloria; Stil gebed; Bemoediging en groet; Drempelgebed;
Woorden van nieuw leven; Lied 275: 3, 4 en 5; Woorden van hoe te leven: Exodus 20:1-17; Lied 834; Gebed bij de
opening van de bijbel; Kolossenzen 1: 15-20; Mattheüs 28: 16-20; Lied 704; Overdenking; Lied 706; Dankgebed en
voorbeden; Inzameling; Lied 705: 1, 3, en 4; Uitzending en Zegen
De Opgang 10.00 uur. In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. Welkom; Psalm 84: 1 en 2; Stil gebed; Votum
en Groet, Drempelgebed; Lied 213: 1 en 5; Gebed; Lied: 978: 1 en 3; Gebed; KND; Johannes 3: 1-15 (NBV); Lied 675:1;
Prediking; Lied 687: 1 en 3; KND terug; Voorbeden; De maaltijd van de Heer; Lied 405: 1 en 3; Onze Vader; Lied 374: 1
en 5; Rondgang tijdens orgelspel; Dankgebed; Collecte; Lied: 705: 1, 3 en 4; Zegen.
Baalderveld 10.00 uur. Thema van de dienst “Windkracht”. Welkom en afkondigingen; Lied 687: 1 en 3; Begroeting; Lied
848; Stilte- en beeldmeditatie; Lied 162: 1, 2, 3 en 6; Johannes 3: 1-13; Lied 714; Overweging; Lied 657: 1 en 4;
Dankgebed en voorbede; Verzamelen van onze gaven; Wegzending; Lied 841: 1 en 2; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. Welkom; Psalm 31: 1 en 3; stil gebed; begroeting; Psalm 31: 4; gebed van de zondag;
Handelingen 12: 1-11(NBV); Lied 721: 1, 2 en 3; Romeinen 8: 31-39(NBV); Lied 902: 1, 4 en 5; prediking; luisterliedje;
Lied 675: 2; geloofsbelijdenis; Lied 886: 1; gebed, stil gebed en Onze Vader; inzameling der gaven; Lied: 968: 1, 3 en 5;
Zegen.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653, mevr. H. Kleinjan tel. 0546-673614:
Na jaren van afnemende gezondheid is zaterdag 3 juni overleden Lummie Gort-van 't Holt (Schoutenhof) op 78
jarige leeftijd. De dienst voorafgaande aan haar begrafenis was donderdag 8 juni in het uitvaartcentrum "De
Lariks". We leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden. (Dit bericht is al
afgekondigd).
Op maandag 5 juni is overleden Sietze van der Wal op de leeftijd van 78 jaar (De Mulderij 322). De rouwdienst
voorafgaand aan de begrafenis vond plaats op vrijdag 9 juni op natuurbegraafplaats Hillig Meer in Eext. Wij leven
mee met zijn vrouw Janny, familie, vrienden en iedereen die hem zal missen.
Dinsdag 6 juni is overleden Siena Broekroelofs-Bril op 87-jarige leeftijd. Zij woonde in de Schoutenhof. Haar
afscheidsdienst is/was op zaterdag 10 juni in het uitvaartcentrum "De Lariks". Aansluitend is/was haar begrafenis
op de Larikshof. Wij leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden.
Dhr. en mw. de Visser (Vechtstate) willen een ieder van u bedanken voor de kaarten tijdens zijn ziek zijn en daarna zijn
verjaardag en thuiskomst. Ook het bloemstuk van de kerk verraste ons zeer. Hiervoor alles onze hartelijke dank.
agenda:
ma 12 juni WilhelminaPleinOverleg, 19.30 uur Schakel en moderamen CNoord, 20.30 uur Schakel
di 13 juni vrijwilligersavond CNoord: alle vrijwilligers (eventueel met partner) in en voor CNoord hartelijk welkom in de
Schakel vanaf 19.30 uur. Programma: Luisteren naar verhalenvertelster Mw. Janna vd Berg en zingen met koor de
Sound of Church.
zo 18 juni: “vaderdag” staan we in de dienst stil bij "Onze Vader die in de hemelen zijt"
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
In het RZZ verblijven dhr. H.J. ten Broeke, Alb. Risaeusstraat 1A en dhr. J. Fidom, Pr. Julianastraat 9. (k 032).
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Studie: ds. van der Wel is i.v.m. de missionaire specialisatie maandag en dinsdag afwezig.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
De volgende Baaldervelddiensten zijn op 25 juni (afscheid kindernevendienst) en op zondag 9 juli (afsluiten seizoen mmv
Samen op Weg)
Overstapdienst : Op zondag 25 juni zal er in de Baaldervelddienst de overstapdienst zijn van de kindernevendienst. Zij
die van de Bloemenhof af gaan na groep 8 en naar het voortgezet onderwijs gaan, maken een nieuw begin. Ook in de
kerk maak je een stap. Van de kindernevendienst af naar de groep VO 1 met leuke en leerzame avonden. We willen

graag weten wie er op zondag 25 juni mee doen en vragen daarom om tijdige aanmelding. Ook ivm het kadootje! We
zouden het leuk vinden wanneer de kinderen uit groep 8 die mee hebben gedaan met de basiscatechese er sowieso zijn.
Graag voor 19 juni per mail info@pietlangbroek.nl
Leerdiensten: De avonddiensten in de Stephanuskerk op zondagavond 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”.
Mw. Grendelman-de Weerd, Hoogenweg 50, verblijft in het ZGT Almelo, Kamer 5-59. Dankbaar is ze met al het
medeleven dat zij de afgelopen week kreeg. Haar man wordt opgevangen door een netwerk van familie en vrienden. Zou
u hem ook een kaartje willen sturen? Wij bidden voor hen dat zij snel weer samen mogen zijn.
Wijk Radewijk :
Volgende week zondag wordt in Radewijk Christiaan Jurjens gedoopt (volwassendoop). Het is voor hem een heel
bijzondere gebeurtenis, en wij zijn blij met hem mee. Het mag een feestelijke dienst worden, met extra muzikale
medewerking (koper). Na de dienst is er ook gelegenheid om koffie te drinken. Kom allen dit feest met Christiaan en ons
meevieren! Christiaan woont op de zorgboerderij aan de Noord-Oosterweg 21.
De Jarigen
12 jun Mevr. H. Odink-Lenderink, Rodedijk 18
7772 PH HARDENBERG 80 jr.
14 jun Mevr. J. Hutten-Nijman, J C J van Speykstraat 14/3
7772 ZC HARDENBERG 85 jr.
14 jun Mevr. A. Tijs-de Bruijn, Karel Doormanlaan 20
7772 XX HARDENBERG 84 jr.
14 jun Dhr. A. de Roo,De Opgang 17
7771 BW HARDENBERG 83 jr.
15 jun Mevr. G. Steenhuis-Hamberg, Kanaalweg-West 118
7772 SM HARDENBERG 87 jr.
15 jun Mevr. J. Geertjes-Meulenkamp, Koppellaan 10
7772 AK HARDENBERG 83 jr.
17 jun Dhr. D.J. Dorman, Wulpstraat 9
7771 AD HARDENBERG 83 jr.
17 jun Mevr. B.J. Lennips-de Boer, Kruserbrink 34
7772 XN HARDENBERG 82 jr.
18 jun Mevr. W. van der Hek-de Vries, Badhuisplein 32
7772 XC HARDENBERG 88 jr.
18 jun Mevr. E. Wilmink-Bakker, Lage Gaardenstraat 88
7772 CN HARDENBERG 83 jr.
Mededelingen
Vechtdal Zomer Zang: Zondag 18 juni is er ’s avonds geen dienst in de Stephanuskerk. Máár er is wel een
interkerkelijke tentviering om 19.00 uur, in de feesttent aan de Vecht. Met medewerking van de band Light en het
jeugdkoor Carry the Light. Voorgangers zijn ds. Prins en ds. Noordmans. Iedereen is welkom. Tip: neem ook uw buren en
vrienden mee! Thema: “Deel je leven”.
Vandaag is de Werelddiaconaat collecte voor Hulp voor straatkinderen in Colombia. Duizenden kinderen in de
Colombiaanse stad Medellin leven in krottenwijken. Stichting Straatkinderen Medellin organiseert allerlei activiteiten om te
voorkomen dat ze op straat of in de criminaliteit belanden. Armoede, geweld, verslavingen en drugsoverlast tekenen
dagelijks het leven van de straatkinderen in Medellín. Veel kinderen leven op straat, hebben een drugsverleden of
dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, volgen
wekelijks meer dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook doen ze mee met een muziekgroep, een
handwerkproject en een straatkinderenkrant. De stichting begeleidt ook jongeren die een opleiding volgen. Spelenderwijs
leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen
ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen. Bovendien leren ze vaardigheden om staande te blijven in de
maatschappij. Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v.:
ZWO Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. Werelddiaconaat 11 juni 2017. Namens College van Diakenen
en ZWO-commissie van harte bij u aanbevolen!
AH-statiegeldactie in juli voor OurEnergyFoundation. Wilt u deze Hardenbergse stichting ondersteunen, stop dan uw
statiegeld bon (bij de AH) in de doorzichtige kubus voor het goede doel. Henk Meulink (oprichter en bestuurslid) en Albert
Nijland (voormalig huisarts in Hardenberg en voorzitter van OurEnergyFoundation) vertellen: 'Wij helpen bestaande
projecten in Afrika door duurzame voorzieningen voor water en elektriciteit mogelijk te maken. Schoon water voorkomt
ziektes en stroom zorgt voor veiligheid. Helaas is hier in veel Afrikaanse landen gebrek aan. Vrouwen moeten vaak
kilometers lopen voor schoon water en het elektriciteitsnet is onbetrouwbaar. Wij helpen scholen, kinderhuizen en
locaties voor kwetsbare groepen door te zorgen voor opslag van water en systemen voor zonne-energie'. Elke cent, die
door onze fondsenwerving binnenkomt, komt ten goede aan de projecten, die we ondersteunen.
Passage dames [oud]. 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. Onder weg nog gezellig een kopje koffie drinken.
Hopende op mooi weer. Leny Mulder Tel.264565.
“Misschien” is het u nog ontgaan, maar wij zijn aan het opstarten met een nieuwe musical, Judas. De repetities starten
meteen na de zomervakantie op donderdagavond in de Wanne. Denkt u nu: “ik wil er graag aan meedoen”, dan kan dit
nog. Komende donderdag, 15 juni is er vanaf 19.30 uur gelegenheid om je alsnog op te geven en het script op te halen
met CD. Eénmalig vragen wij daar een onkostenvergoeding voor van €10,00. Het afhalen is ook in De Wanne. Misschien
tot donderdag? De stuurgroep Gerda, Rianne, Koos en Dineke
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.

