Zondag, 2 juli 2017
Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Höftekerk
ds. P. Langbroek
mw. T. Huisman dhr. J. Kamphuis
Heilig Avondmaal
10:00 uur De Opgang
dhr. G. van Wolfshinkel fam. Kramer
dhr. T. Broekroelofs
19:00 uur Stephanuskerk ds.P.Langbroek
dhr. E. Herbers
dhr. J. Broekroelofs
10:30 uur Oostloorn
ds. K.A. van der Meer
e
e
e
Collecten 1 Diaconie
2 Kerk
3 Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst in de Opgang.
orde van diensten
Höftekerk 10.00 uur. Dienst waarin we de Tafel van de Heer vieren en delen.
Welkom en afkondigingen; Lied 385: 1, 2, 3 en 4; Begroeting; Drempelgebed; Lied 424; Inleiding bij de dienst; Lucas 10:
25 t/m 30a; Lied 387: 1-5; Wij vieren de Tafel van delen; Vredegroet; Lied 421; “Jaarthemalied” “Wij delen geloof”;
Overweging; Lied 1007: 1-7; Dankgebed en voorbede; Inzameling; Wegzending; Lied 1014: 1-5; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. Vanavond houden we van 19.00 tot 20.00 uur de tweede thematische dienst waarbij een
hoofdstuk en thema uit het boek ‘Liberaal christendom’ aan de orde zijn. (uitgave Skandalon 2016). De dienst heeft een
bijzonder karakter en staat onder leiding van ds. Piet Langbroek. De dienst verloopt volgens vast patroon van 6 x 10
minuten: open Begin – het Thema – de Kern – een Gesprek – Vervolg – open Einde. Vanavond is het thema ‘De bijbel
als gesprekspartner.’ (Hoofdstuk 8 en 9) De volgende diensten zijn op zondag 23 juli “Levenskunst”, zondag 6 augustus
“Erkenning over en weer” en zondag 3 september “Wie en wat Jezus is”. U bent van harte welkom.
De Opgang 10.00 uur. Geen orde van dienst ontvangen.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653, mevr. H. Kleinjan tel. 0546-673614:
In de ochtenddienst van 9 juli is de 1e rondgang een wijkgebonden collecte. De collecte is bestemd voor het project Mpilo
Mobile (Dr. Nijland ) in Afrika. Voor meer info: www.mpilomobile.com of mail naar:mobieltjetegenmalaria@gmail.com
Mw. A. de Lange-Zandbergen, Vechtvoorde 68, is in Clara Feyoena Heem (revalidatie unit). Mw. Jurjens-Reinink, De
Opgang 13, is ziek, maar momenteel gaat het redelijk goed. Ds. G. Holverda, Blauwververstraat 8, is thuisgekomen uit
het ziekenhuis. Ds. en mw. de Lange hebben vakantie tot 17 juli. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met
ds. Noordmans of mw. Jonkers.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op vrijdag 23 juni is overleden Jantinus Fidom op de leeftijd van 88 jaar. Sinds 12 september 2012 weduwnaar
van Gezina Soer. Hij woonde in de Prinses Julianastraat 9. Afgelopen donderdag was de afscheidsdienst
waarna hij begraven is op de Larikshof. We leven mee met zijn kinderen klein- en achterkleinkinderen en allen
die hem dierbaar waren. (Is al afgekondigd)
Op woensdag 28 juni overleed Nellie Amsink-Olthuis, op de leeftijd van 81 jaar. De laatste jaren werd ze
verpleegd in ’t Welgelegen in Gramsbergen, waar ze samen met haar man woonde. Daarvoor woonden ze vele
jaren aan onder meer de Beatrixstraat. Ook na hun vertrek naar Gramsbergen bleven ze deel uit maken van
onze gemeente. De afscheidsdienst is op maandag 3 juli om 14.00 uur in de ‘Boomhofkerk’ te Gramsbergen.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats aan de Anerdijk te Gramsbergen. Wij bidden
voor haar man, de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, en alle verdere nabestaanden.
Mw. G. Snijders-Bouwhuis, Drs. G. Jonkerlaan 6, is opgenomen in het ziekenhuis. Dhr. A. Lohuis, De Spinde 49, is nu in
CFH om te revalideren. Mw. W.G. Muis-Lennips, Witte de Withstraat 14, is in huis gevallen en is nu voor revalidatie in
CFH (Zandpad K4). Dhr. H.J. ten Broeke, Alb. Risaeusstraat 1A, verblijft nu nog in Clara Feyoena Heem, maar hij komt
naar verwachting komende week weer thuis.
Uit de kerkenraad wijkgemeente Centrum Zuid: Oproep! Wijkkerkenraad Centrum Zuid is op zoek naar JOU/U! Na de
zomer nemen een aantal ambtsdragers afscheid en zoeken we weer nieuwe ambtsdragers. Denk je dat je als diaken of
ouderling geschikt bent en onze wijkkerkenraad wilt komen versterken of dat je als kerkrentmeester iets voor onze wijk
kunt betekenen, neem dan contact op met de scriba Gea Zagers scriba-centrumzuid@pknhardenbergheemse.nl).
Weet je niet helemaal zeker wat deze ambten inhouden, dan kun je ook rustig mailen. We leggen graag het een en ander
uit. Samen zorgen we er voor dat we de wijkkerkenraad weer compleet krijgen.
Gezinsdienst 9 juli Stephanuskerk; Animato – Doop – Afscheid kindernevendienst: Welkom volgende week om
10.00 uur in de Stephanuskerk. Liza Hesselink uit Moskou wordt gedoopt, Animato zingt, minstens vier kinderen nemen
afscheid van de kindernevendienst, en na de tijd is er ook nog tijd voor gezelligheid en koffie!
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zondag 9 juli om 10.00 uur vieren we de laatste Baalderdienst van dit seizoen in sporthal ‘de Kamp’. Het thema van deze
dienst is ‘Zingend de vakantie in’. Iedereen heeft begin juni christelijke verzoeknummers in kunnen leveren voor deze
dienst. De voorganger van deze muzikale dienst is ds. Wim van der Wel. Het liedboekkoor en de Nu-Je-Onderweg-Band
nemen de muzikale ondersteuning voor hun rekening. Tijdens deze dienst kunnen de kinderen kleuren en er is oppas
aanwezig. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om na te praten met een kopje koffie, thee of limonade met wat
lekkers. Iedereen is van harte uitgenodigd om de vakantie zingend in te luiden!

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Mw. W. Grendelman, Hoogenweg 50 is weer thuisgekomen na haar operatie en verblijf in het ziekenhuis. Het was voor
haar een verrassing dat er zoveel kaartjes van meeleven kwamen. Dat doet goed! Daarvoor hartelijk dank. We wensen
haar voor de komende tijd een goed herstel toe.
Baaldervelddienst. Zondag 9 juli vieren we de laatste dienst en ontmoeting in de Beek van het seizoen. We kijken terug
en gaan met vooruitziende blik de zomertijd in. Tijdens de dienst is er aandacht voor het jaarthema ‘Share’ en voor wat
we allemaal hebben gedeeld in ‘Veelkleurig verbonden.’ Ook krijgen we iets mee voor de zomer. Het koor ‘Samen op
Weg’ geeft een miniconcert en zal met ons zingen. Iedereen van harte welkom om het seizoen af te sluiten.
Wijk Radewijk :
Mevr. Joh. Reins, Radewijkerweg 38 is voor een aantal onderzoeken opgenomen in het ziekenhuis. Als alles goed is, is
ze inmiddels weer thuis.
Na zich vele jaren ingezet te hebben voor de ZWO-commissie heeft Alie Eggengoor besloten om hier nu mee te stoppen,
Alie bedankt voor je jarenlange inzet. M.i.v. het volgende seizoen wordt Radewijk vertegenwoordigt in deze commissie
door Bert Nijeboer, Mastdijk 5.
Terugblik “Openluchtdienst”: De weersomstandigheden zorgden er voor dat deze dienst in De Opgang plaatsvond.
Maar met dank aan de themadienstcommissie, de leiding van de kindernevendienst en natuurlijk niet te vergeten de
kinderen die afscheid hebben genomen van de kindernevendienst kunnen we terugzien op een mooie dienst.

01 jul
02 jul
04 jul
05 jul
07 jul
08 jul
09 jul

Dhr. H. Klokkers
Mevr. A.W. Breekveldt
Mevr. G. Schepers-Pierik
Dhr. A. Potgieter
Mevr. B. Rigterink-Scholtmann
Mevr. L. van Loo-Kortman
Mevr. H. Boers-Lenters

De Jarigen
JCJ v. Speykstraat 14/155
Heemsermarsweg 3
Van Wevelinckhovenplein 24
Bisschopshof 53
JCJ v. Speykstraat 14/267
JCJ v. Speykstraat 14/146
JCJ v. Speykstraat 2

7772 ZC HARDENBERG
7771 AA HARDENBERG
7772 VJ HARDENBERG
7772 WG HARDENBERG
7772 ZC HARDENBERG
7772 ZC HARDENBERG
7772 ZC HARDENBERG

83 jr.
86 jr.
81 jr.
83 jr.
98 jr.
87 jr.
84 jr.

Mededelingen
Over de drie personen in één God en over “bestaat er een persoonlijke God”….Onlangs heb ik (ds. Wim van der
Wel) in een morgendienst op de zondag van de drie-eenheid stilgestaan bij het bijzondere fenomeen dat we in de kerk
geloven in een drie-enige God: één God én drie personen…. Ik wilde in die morgendienst óók aandacht besteden aan
vragen die o.a. door Professor Frits de Lange zijn opgeroepen, die afscheid heeft genomen van “een persoonlijke God”.
Dat lukte die morgen niet –gewoon te veel stof-. In de avonddienst van 9 juli wil ik daar wél op ingaan, een soort van
leerdienst dus met spannende vragen over “een persoonlijke God en überhaupt, of God er sowieso is, mee aan de hand
van een biografie die over Professor Kuitert is verschenen. Wie deze vragen ook puzzelen…, vooral komen. Wie het
“moeilijke en nare vragen vindt….”, gun je zelf dan een andere kerkdienst. Hoe ook: welkom!
Donderdagavondconcerten Het eerste concert wordt gegeven door het
Interkerkelijk koor Zevenmaal en projectkoor Het Koor uit Heino op donderdag
6 juli om 20.00 uur in de Höftekerk. Beide koren zingen een aantal prachtige
liederen van componist John Rutter. Daarnaast voert organist Erik Nijzink twee
stukken uit van Louis Vierne. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is vrij. Bij de
uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven.
Foto expositie: De foto expositie van de VoTo-fotografiegroep met als thema: “Deel je leven” is de komende weken te
bezichtigen in de Esch en in de Hessenwegkerk.
Zondag 9 juli organiseren wij van “HAPPY” (PKN Heemse) weer een fantastische vrolijke
diepgaande zangavond. Het is een zangavond met medewerking van de gospelband
“XPression”. Het thema voor deze avond is: “On the road”. De zangavond is bedoeld voor
jongeren (en iedereen die zich jong voelt). We beginnen om 19.00 uur en het is in “de Esch” bij de
Hessenwegkerk. Tot zondag tot “Happy”.
De werkgroep Happy: Jonathan Zandman, Marjo Marissen, Herma Mulder, Irene van Dijk, Carlos
Scherpen, Henrieke van Dijk

Op zondag 18 juni werd ik blij verrast met een mooi bloemstuk van de kerk. Bij deze wil ik daar heel hartelijk dank voor
zeggen. Met vriendelijke groet, Alie Tijs-de Bruijn.
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 11 september 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.

