Zondag 9 juli 2017
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans
mw. M. Cuperus
mw. H. Davenschot gezinsdienst/Animato
10:00 uur Baalder
ds. W. van der Wel
fam. Drenth
dhr. B. Slijkhuis
10:30 uur Baalderveld
ds. P. Langbroek
mw. J. Marsman
Gerben van t Hag Keyboard / koor Samen op Weg
10:00 uur De Opgang
drs. M.M.J.Verheuvel Schoonhoven mw. A. Peeneman dhr. J. Kamphuis
19:00 uur Stephanuskerk ds. W. van der Wel
mw. I. Berenst
dhr. T. Broekroelofs
10:30 uur Oostloorn
dhr W. Wemmink, Zuidwolde
dhr. B. Blekkenhorst
e

e

e

Collecten 1 Diaconie
2 Kerk
3 Onderhoudsfonds
De 1e collectie in de Stephanuskerk om 10.00 uur is een wijkgebonden collecte en is bestemd voor Mpilo Mobile (Dr. Nijland )
in Afrika. Voor meer info: www.mpilomobile.com of mail naar:mobieltjetegenmalaria@gmail.com
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst.

Orde van diensten
10:00 Stephanuskerk Thema: Ga met God! M.m.v. Jeugdkoor ‘Animato’ In deze dienst wordt Elizabeth (Liza) Hesselink
gedoopt. Ook nemen Yvonne, Vienna, Jens en Anouk en Jur afscheid van de kindernevendienst. Voor aanvang van de dienst
zingt Animato: 1. Onder, boven, voor en achter; Welkom; Aanvangslied: 218; Stil gebed; Votum en Groet; Gebed; Zingen: Lied
1006; Animato zingt 2 liederen voor ons: 1. Groot en geweldig; 2. Als ik jou zie; Inleiding bij de heilige Doop; De dopeling
wordt de kerk binnengedragen, intussen zingen we… Samen in de naam van Jezus (Evang liedbundel 218); doopgebed,
belofte van de ouders en doop; Animato zingt 2 liederen: 1. Diep, diep, diep als de zee; 2. Mag ik dan bij jou; Uit de Bijbel de
geschiedenis beschreven in Jozua 3 en 4 ‘De doortocht door de Jordaan’; Lezen: Jozua 4: 21-24 (NBV);Korte overdenking
Lied 23c; Kinderen nemen afscheid van de kindernevendienst; de doopkaarsen; zingen couplet 4+5 van dooplied: Jouw leven
staat aan het begin (lied 354); kinderen krijgen een herinnering mee; dominee spreekt zegenbede voor de kinderen uit; Lied
416 (staande); Collecte, intussen zingt Animato 1. Hou vol, 2. Samen voor altijd; Slotlied: Ps 150; Zegen. Na de zegen is
iedereen hartelijk welkom in De Schakel voor koffie of iets anders. Op het plein zijn activiteiten voor de kinderen.
10:30 uur Baalderveld Ontmoeting en muziek. Welkomstwoord. Lied 288 Goede morgen. Begroeting.1e deel van de dienst:
Terugblik. Gedicht. Jaarthemalied: Wij delen geloof. Overweging. ‘Samen op Weg’ mini concert. We nemen plaats bij de
statafels voor het podium. Vooruitblik. Liturgische schikking met als thema “Onderweg”. Foto-opdracht. Gebed. Zingen Lied
1006 Onze Vader in de hemel. Inzameling van wat wij delen. Slotlied: Lied 423: Nu wij uiteen gaan. Wegzending en zegen.
10:00 uur De Opgang Intochtslied: Psalm 66: 1 en 2; Stil gebed, votum en groet; Inleidingstekst: Spreuken 27.21; Zingen:
Psalm 18: 1 en 9; Verootmoediging, schuldbelijdenis en genadeverkondiging; Zingen: Psalm 119 : 7 en 8; Lezing van de Wet
van de Heere uit Exodus 20.1-17 en Jezus' samenvatting van de Wet; Lied 834; Gebed om verlichting met de heilige Geest;
Eerste Schriftlezing: 1 Petrus 4.12-19; Zingen: Lied 544 vers 1, 3 en 4; Tweede Schriftlezing: Psalm 66; Zingen: Psalm 66 : 3
en 4; Verkondiging van het Woord - tekst: 1 Petrus 4.12-13; Zingen: Psalm 138 : 3 en 4; Dankgebed, voorbeden, stil gebed en
Onze Vader; Collecte; Lied 835; Heenzending en zegenbede; Gezongen 'amen'
19:00 Stephanuskerk Over de drie personen in één God en over “bestaat er een persoonlijke God”…. Onlangs heb ik 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 vanavond 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! De orde van dienst: Lied 275; Stil gebed; Votum en groet;
Gebed om Gods Geest; Over het thema; Lezing: Exodus 3:1-14; 324; Lezing: Mattheüs 28:16-20; 362 Overdenking; 800:1-4;
Geloofsbelijdenis Nicea; 704:3; Gebeden; Inzameling; Slotzang: 263; Uitzending en zegen

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Zieken mw G. Snijders-Bouwhuis, Drs. G. Jonkerlaan 6, is weer thuis. Dhr. A. Lohuis, De Spinde 49, is nu in CFH om te
revalideren. Mevr. Kriekjes-Welleweerd, Reigerstraat 20, is afgelopen zaterdag thuisgekomen uit het ziekenhuis. Zij heeft een
pacemaker gekregen. Dhr. Entjes, Reigerstraat 2 heeft een poosje terug slecht nieuws gekregen; de diagnose was
longkanker. Hiervoor heeft hij zijn eerste bestraling gehad. Mw. A. de Lange-Zandbergen, Vechtvoorde 68, is in CFH
(revalidatie unit)
Felicitaties Vrijdag 14 juli vieren Jans de Jonge en Gerrie de Jonge-van den Berg (Lijsterstraat 6) dat zij elkaar 50 jaar
geleden het ja woord gaven. Dankbaar en blij vieren ze dat met familie en vrienden. We wensen hen een hele feestelijke dag
toe en hopen dat ze nog vele jaren gezegend met liefde en gezondheid samen en in ons midden verder mogen.
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
Zieken Mw W.G. Muis-Lennips, Witte de Withstraat 14, is in huis gevallen en nu voor revalidatie in CFH (Zandpad K4).
Huwelijksjubileum Dhr en mw Waterink-Baarslag, Burg. Schuitestraat 52, hopen 12 juli hun 60-jarig huwelijk te vieren. Een
mooie dag toegewenst samen met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en ook nog gezegende jaren samen.
Uit de wijkteams: Petra Odink is na 4 jaar trouwe dienst gestopt als contact persoon in het wijkteam van ouderling Jan
Kremer (CZ01). Petra, hartelijk dank voor je inzet als contactpersoon! Er is ook een opvolgster gevonden: Edith Beun! Fijn
Edith dat je wilt helpen.
Nascholing: Ds. Noordmans is maandag, dinsdag en woensdag afwezig i.v.m. verplichte nascholing / P.E.. In voorkomende
gevallen wordt u verzocht in eerste instantie contact op te nemen met mw. Jonkers.
Zondag 16 juli is er ’s morgens een dienst waarin een kindje uit Baalder wordt gedoopt: Nina Burucu, dochter van Michael en
Angela. Er is medewerking van een aantal leden van de ‘Nu je onderweg bent band’! Welkom!

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Er is weer een nieuwe nieuwsbrief Baalderveld.
Baaldervelddienst vandaag, zondag 9 juli vieren we de laatste dienst en ontmoeting in de Beek van het seizoen. Tijdens de
dienst is er aandacht voor het jaarthema ‘Share’ en voor wat we allemaal hebben gedeeld in ‘Veelkleurig verbonden.’ We
krijgen een foto opdracht mee voor de zomertijd. Het koor ‘Samen op Weg’ geeft een miniconcert. Iedereen van harte welkom
om het seizoen af te sluiten.
Avonddiensten Stephanuskerk Op vijf zondagavonden houden we van 19.00 tot 20.00 uur in de Stephanuskerk een
thematische dienst waarbij een hoofdstuk uit het boek ‘Liberaal christendom’ aan de orde komt (uitgave Skandalon 2016).
Deze diensten staan o.l.v. Piet Langbroek en hebben een patroon van 6 x 10 minuten: open Begin – het Thema – de Kern –
een Gesprek – Vervolg – open Einde. Er zijn er inmiddels twee geweest. Op zondag 23 juli Levenskunst, zondag 6 augustus
Erkenning over en weer en zondag 3 september Wie en wat Jezus is. Van harte welkom.
Contactpersoon We vinden het mooi dat we u kunnen vertellen dat Jannie Soer-Reins, Hoogenweg 2 contactpersoon wordt
voor de Hoogenweg, wijk 12.

WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
Zieken In CFH verblijft mevrouw Ingrid Valkman, Baalder Esch 145. Ze is op revalidatieafdeling 2.
Bedankt Wij waren verrast door het prachtige bloemstuk dat wij zondag 25 juni mochten ontvangen vanuit De Kamp. Onze
dank daarvoor. Familie G.J. Kamphuis.

Wijk Radewijk
Jubileum Op 14 juli a.s. hopen Jan en Riek Valk, Radewijkerweg 40, te vieren dat zij 45 jaar getrouwd zijn. Zij houden op die
dag receptie van 15.30 tot 18.00 uur in zaal Mulder. Van harte gefeliciteerd.

De jarigen
10 juli Dhr. J. Otten, Toeslagweg 7, 7791 RS Radewijk
89 jaar
11 juli Mevr. G. van der Kamp-Schutte, Burg Bramerstraat 90, 7772 CE Hardenberg
82 jaar
11 juli Mevr. J. Veltink, Admiraal Helfrichstraat 41, 7772 BV Hardenberg
81 jaar
13 juli Mevr. Z. Tempelman-Voerman, JCJ v. Speykstraat 14/025, 7772 ZC Hardenberg 95 jaar
13 juli Mevr. B.J. van Os-Luisman, Burg Bramerstraat 60, 7772 CE Hardenberg
88 jaar
13 juli Dhr. J. Ringenier, M Harmszn Trompstraat 18, 7772 ZH Hardenberg
84 jaar
16 juli Dhr. A.P.J. Cazemier, Markt 60, 7772 AE Hardenberg
90 jaar
16 juli Dhr. G. van Faassen, Zwaluwstraat 44, 7771 AT Hardenberg
82 jaar
16 juli Dhr. R. Lennips, Fortuinstraat 9, 7772 BM Hardenberg
81 jaar.
MEDEDELINGEN
Donderdagavondconcerten Op donderdag 13 juli geven Herman Boerman (orgel) en Klaas Jan
Pullen (saxofoon) een concert in de Stephanuskerk om 20.00 uur. U bent van harte uitgenodigd.
De toegang is vrij. Bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven.
Zangavond Zondag 9 juli organiseren wij van “HAPPY” (PKN Heemse) weer een fantastische vrolijke diepgaande zangavond. Het is een zangavond m.m.v 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 werk-groep Happy:
Jonathan Zandman, Marjo Marissen, Herma Mulder, Irene van Dijk, Carlos Scherpen, Henrieke van Dijk
Bedankt
- Wat een verrassing, de bloemen uit de kerk van l.l.zondag. Een feestelijk boeket. Mijn hartelijke dank! Tevens mijn dank voor
alle felicitaties t.g.v. mijn 90ste verjaardag. Met vriendelijke groet, G. ten Hove- Luijten.
- Wij waren blij verrast met de bloemen die we kregen uit de Baaldervelddienst voor ons 50 jarig huwelijksjubileum; daarvoor
onze hartelijke dank. Met vriendelijke groet, Jan en Fennie Hekert
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.

