Zondag 18 juni 2017
Ouderling
Organist
dhr. A. Mulder
dhr. T. Broekroelofs
mw. J. Hutten
dhr. J. Kamphuis

Erediensten
Voorganger
10:00 uur Höftekerk
ds. A. de Lange
10:00 uur De Opgang
ds. P.J.H. Noordmans
10:30 uur Oostloorn
ds. J.Werkman
19:00 uur tentdienst (zie bericht onder mededelingen over Vechtdal Zomer Zang)
Collecten 1e Binnenlands Diaconaat Inlia
2e Kerk
3e Zending
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst in de Opgang.

Bijzonderheden
doopdienst

Orde van diensten
Höftekerk 10:00 uur (vaderdag en onze vader in de hemelen) welkom; aanvangslied Ps 103: 1, 3; stil gebed; begroeting;
vervolg aanvangslied Ps 103: 5; inleiding op thema: vaderdag en onze Vader in de hemelen; leefregel: Mat 21:28-31; gebed;
zingen 992: 1 t/m 4; gebed van de zondag; Deut 32: 6 en 10-12; lied 868: 2; Mc 14: 35 -36; Lied 882: 1, 4 en 5; Rom 8: 14-17;
Lied 886: 1; Rom 13: 8-10; Lied 1014: 1 t/m 5; mededelingen; dank en voorbeden; inzameling der gaven; slotlied 422: 1, 2 en
3; zegen
De Opgang 10.00 uur M.m.v.: Jan en Tineke Schepers (koper) Welkom door de kerkenraad; Eerste lied: Lied 971:1,3; Stil
gebed; Votum en Groet + drempelgebed; Lied 218: 1 t/m 5; Inleiding bij de heilige Doop; Lied 218:1,3 (uit: Evangelische
liedbundel); Wij bidden een doopgebed; Belijdenis van het christelijk geloof; Lied 1006; Bediening van de heilige Doop aan
Christiaan Jurjens; Lied 705: 1,4; de kinderen mogen naar de kindernevendienst en de tieners naar de tienerdienst;
Schriftlezing: Matteüs 28: 16-20 (NBV); Lied 188 (Uit: Evangelische liedbundel) – we zingen dit couplet 2x; Prediking; Lied
939:1,2,3; de kinderen komen terug; Gebeden; Collecte; Slotlied: Ps 150: 1,2; Zegen 3x amen.
Bestemming diaconale collecte van deze zondag is voor Stichting INLIA. Deze stichting biedt praktische hulp en juridischeen financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. In het
Terugkeerhuis kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers terecht om zich voor te bereiden op hun terugkeer. INLIA helpt hen
daarbij: opbouw netwerk, huisvesting en werk. Daarvoor is veel geld nodig! Van harte aanbevolen. De Diaconie.

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Zieken Mw. Jurjens-Reinink (Opgang 13) is ernstig ziek.
Agenda maandag 19 juni wijkkerkenraad 19:30 uur Schakel. Woensdag 21 juni wijkteamoverleg CN-07 Wv
Oldenburgstraat 14. Donderdag 22 juni overleg startzondag Esch, 19:30 uur.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken RZZ: Dhr. H.J. ten Broeke, Alb. Risaeusstraat 1A. hr J. Fidom, Pr. Julianastraat 9, ligt nog in het
ziekenhuis (k 032). Hij heeft nog 14 dagen een infuus nodig. Een kaartje doet hem goed.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Zieken Arjan ten Brinke (Floralaan 102 ) verblijft in CFH revalidatie unit 1, kamer 10, Rheezerweg 73, 7771 TD
Hardenberg.
Overstapdienst Op zondag 25 juni zal er in de Baaldervelddienst de overstapdienst zijn van de kindernevendienst. Kinderen uit groep 8 die van de Bloemenhof naar het voortgezet onderwijs gaan, maken een nieuw begin.
Ook in de kerk maken ze een stap 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 opgave. Ook ivm het kadootje … De kinderen uit
groep 8 die mee hebben gedaan met de basiscatechese worden sowiezo verwacht. Opgave graag voor 19 juni per
mail info@pietlangbroek.nl
Afwezig Namens de Protestantse Kerk Hardenberg-Heemse ga ik als pastor mee met de diaconale vakantie naar
Wezep. Daardoor ben ik van 17 juni t/m 2 juli niet in Hardenberg. Gedurende die periode zal ds van der Wel mij
waarnemen. Dorine Keizer
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
Geboren Op 10 juni is Saar Lieve Herrijgers geboren. Saar woont met vader Francis, moeder Marloes én grote
broer en zus – Guus en Lotte! – aan de Eiberhof 25. Van harte!!!!
Baalderdienst Op zondag 25 juni om 10.00 uur vieren we weer een Baalderdienst in sporthal de Kamp, met als
thema: “Bloei in de kerk”. Ds. Wim v.d. Wel volgt een boeiende cursus over missionair kerk-zijn, hoe vertaalt zich
dit naar onze kerk en naar onze wijk. De voorganger in deze dienst is Ds. Van der Wel, de Nu Je Onderweg Band
en organist Bert Slijkhuis zorgen voor de muzikale begeleiding. Er is weer TOZ (Tiener op Zondag) en de jongere
kinderen gaan samen een leuke activiteit doen. Na de dienst is er weer gelegenheid om samen een kopje koffie,
thee of ranja te drinken. Wij nodigen u van harte uit om deze dienst met ons te vieren!!

Wijk Radewijk
Openluchtdienst op het sportveld Zondag 25 juni om 11.00 uur is er een openluchtdienst op het sportveld te
Radewijk. Voorganger: ds van Maanen (uit IJsselmuiden). m.m.v. Gospelgroep “Samen op weg”. Thema deze
dienst is “Gods mobiel staat nooit uit”. Tijdens de dienst worden enkele kinderen van de kindernevendienst
bedankt en uitgenodigd voor de tienerdienst. Wanneer HET WEER niet toelaat, wordt de dienst gehouden in de
kerk (ook om 11.00 uur). Graag zelf een stoel meenemen. Tot ziens!!!
Adreswijziging De heer en mevrouw Otten, Toeslagweg wonen nu samen in het Weerdje, Anerweerd 109.
De jarigen
19 juni Dhr. G. Wolbink, Badhuisplein 18, 7772 XC Hardenberg
81 jaar
20 juni Mevr. D. Koers-van der Veen, Havenweg 120, 7772 AG Hardenberg
84 jaar
21 juni Mevr. B. de Haan-de Haan, J C J van Speykstraat 14/256, 7772 ZC Hardenberg 86 jaar
21 juni Mevr. G. Hakkers-de Vries, Burg Schuitestraat 60, 7772 BT Hardenberg
81 jaar
22 juni Dhr. H.J. Waterink, Noord-Oosterweg 19, 7791 RB Radewijk
93 jaar
22 juni Mevr. J. Breukelman-Lucas, Bisschopshof 38, 7772 WG Hardenberg
88 jaar
22 juni Dhr. A.J. Klaassen, Bruchterweg 60, 7772 BH Hardenberg
86 jaar
22 juni Dhr. J.H. Hultink, Bruchterweg 83 ,7772 BK Hardenberg
84 jaar
22 juni Mevr. E. Nijmeijer-Prenger, Bisschopshof 7, 7772 WG Hardenberg
82 jaar
22 juni Mevr. J. Hamberg-Kleinebuul, J C J van Speykstraat 26, 7772 ZC Hardenberg 80 jaar
23 juni Mevr. H.J. Luisman-Geugies, Witte de Withstraat 21, 7772 XV Hardenberg
85 jaar
23 juni Dhr. G. Bolte, Bovenmaat 6, 7772 JE Hardenberg
83 jaar
23 juni Mevr. A. Marsman-Stegeman, Havenweg 70, 7772 AG Hardenberg
82 jaar
MEDEDELINGEN
Vechtdal Zomer Zang Vanavond, zondag 18 juni, is de 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 hartelijk welkom. Tip:
neem ook uw buren en vrienden mee! Thema: “Deel je leven”. (Er is vanwege de tentdienst
geen avonddienst in de Stephanuskerk).
Oproep i.v.m. vacature kerknieuws Na zich vele jaren te hebben ingezet voor ons
kerknieuws gaat Harry Meijer hiermee stoppen. We zoeken dus een opvolger! Samen met
nog twee anderen zal deze opvolger verantwoordelijk zijn voor het wekelijks verschijnen van ons vertrouwde en
veel gelezen kerknieuws! Bent u/jij die opvolger misschien? geef ons dan een seintje of neem contact op met
kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl (namens het WPO, ds. Pieter Noordmans).
Avonddiensten Stephanuskerk Wijkgemeente Baalderveld is verantwoordelijk voor een aantal avonddiensten in
de Stephanuskerk op zondagavond om 19 uur. In de komende periode zullen we een vijftal thematische diensten
houden waarbij een aantal hoofdstukken uit het boek ‘Liberaal christendom’ leidend zijn (uitgave
Skandalon 2016). In alle ruimte en met een open blik zoeken we naar de relevantie van de christelijke
traditie voor vandaag. We laten ons aanspreken en inspireren door eigentijdse theologie. 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.
AH-statiegeldactie in juli voor OurEnergyFoundation Wilt u deze Hardenbergse stichting ondersteunen, stop
dan uw statiegeldbon (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.
Bedankt Wij werden zeer verrast en verblijd met zoveel liefde en warmte, felicitaties, kaarten, telefoontjes en vele
bloemen en tevens het mooie bloemstuk van de kerk bij ons 60 jarig huwelijk. Gerhard en Riek Luisman-Geugies.
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 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

