Zondag, 16 juli 2017
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Höftekerk
De Opgang
Stephanuskerk
Oostloorn

Voorganger
ds.
ds.
ds.
ds.

Ouderling

Organist

Bijzonderheden

P.J.H. Noordmans mw. D. Eggengoor dhr. E. Nijzink ‘Nu Je Onderweg Band’
A. Tol, Dalfsen
dhr. G.J. Ramaker mw. H. Smit
P.J.H. Noordmans dhr. G. Grootenhuis mw. A. Hamberg
D.A. Brienen

Collecten
1e Zending
2e Kerk
3e Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst in de Opgang.
orde van diensten
Höftekerk 10.00 uur. In deze dienst wordt de Heilige Doop bediend aan Nina Burucu.
Welkom; Psalm 95:1 en 3; Stil gebed; Bemoediging; Groet; Gebed van toenadering; Lied: “Heer
wijs mij uw weg” (band/allen) – Opwekking 687; Inleiding bij de Doop; Lied 670; Naamgeving;
doopgebed; gelofte van de doopouders; Bediening van de heilige Doop; Lied 655; Gebed bij de
opening van Gods Woord; Marcus 1: 1-15 (NBV); Lied 687: 1 en 2; Prediking; Zingen:
“Tienduizend redenen” (band/allen) – Opwekking 733; Gebeden; Zingen: Ik zal er zijn
(band/allen) – Sela; Collecte; Lied 704: 1 en 3; Zegen.
De Opgang 10.00 uur. Welkom; Psalm 66: 1 en 6; Stil gebed; bemoediging en groet; Lied
216; Gebed om ontferming; Lied 868: 1, 2 en 5; Gebed om Gods Geest; Lied 215: 2, 6 en 7;
KND; Genesis 24: 10-27; Marcus 12: 29-32; Lied 316: 1 en 4; Overdenking; Lied 903: 1, 2 en
6; KND terug; Gebeden, stil gebed, Onze Vader; Collecte; Lied 978: 1 en 4; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. Thema: “Christus alleen”!
Welkom; Psalm 42: 1, 2 en 3; Stilte; Bemoediging en Groet; Drempelgebed; Avondlied 244:1, 3
en 4; Psalmlezing: Psalm 46 (NBV); Lied 898: 1 en 2; Glorialied: Lied 305; Genesis 3: 8-19
(NBV); Psalm 130: 1 en 2; Romeinen 3: 21-26; Lied 864: 5; Overdenking “Christus alleen!”;
Lied 919: 1, 2 en 4; Geloofsbelijdenis: Lied 342 (staande gezongen); Gebeden: avondgebed –
voorbeden – stil gebed – Onze Vader; Collecte; Slotlied: 248; Zegen.
Bij de avonddienst (thema: “Christus alleen”) in de Stephanuskerk: De eerste drie dagen
van de afgelopen week volgde ik een Summerschool over Luther. Thema van die driedaagse was
‘Geloof maakt de mens’. In de dienst van vanavond hoop ik iets door te geven van de grote
ontdekking van Maarten Luther, namelijk dat met het geloof in Christus de kerk (en ieder mens)
staat of valt. Zijn ontdekking leidde tot de Reformatie of Kerkhervorming. ‘Het geloof is een
enorm bevrijdende en vernieuwende kracht!’
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653:
Dhr. A. Lohuis, De Spinde 49, is nu in CFH om te revalideren.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:

Mw W.G. Muis-Lennips, Witte de Withstraat 14, is nog in CFH (Zandpad K4).
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
In CFM verbleef mevrouw Ingrid Valkman, Baalder Esch 145 op de revalidatieafdeling. Verdrietig
genoeg zal haar verblijf in Clara permanent zijn. Ze woont inmiddels op de De Marke, K.10. We
leven mee met haar en haar man Martin, die blijft wonen aan de Baalder Esch.
Eetcafé in de boerderij
Op dinsdag 18 juli wordt voor de vierde keer het eetcafé gehouden in de wijkboerderij in
Baalder. Organisatie ligt in de handen van vrijwilligers van het Baalder Noaberschap.
Voor wie het is? Voor mensen die het krap hebben, voor mensen die alleen zijn en zin hebben
om een keer met anderen te eten, voor mensen die het gewoon gezellig vinden: je bent van
harte welkom vanaf 17.15 uur. Het duurt tot ongeveer 18.45 uur. Deze keer gaan we heerlijk
barbecueën: vlees, salades, het zal er allemaal zijn!

Kosten? Een vrije gift. Er staat een melkbus waar je geld in mág doen. Het hoeft niet. We
vinden het al lang mooi dat je komt en gezellig mee-eet. Eten en gezelligheid, dáár gaat het om.
We worden gesponsord door Plus Alfring en de diaconie van de Protestantse kerk. Eten is dus in
principe gratis, drinken is voor eigen kosten.
Hoe meld je je aan? Van donderdag 13 tot en met maandag 17 juli kun je het volgende
telefoonnummer bellen: 06-33479569. Je krijgt dan iemand aan de lijn – of de voicemail – van
de vrijwilligers die de bbq gaan verzorgen. Vertel hen – of spreek de voicemail in! – met hoeveel
mensen je graag wilt komen eten. En vertel ook of je evt. dieetwensen hebt. Gewoon doen!!!!!
Geef je telefoonnummer ook door svp als er om welke reden ook teruggebeld moet worden.
Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen uit de Baalderdienst en ook voor het medeleven in
deze moeilijke tijd voor ons. Nogmaals dank. Ingrid, Martin, kinderen en kleinkinderen
Valkman. Adres van Ingrid is CFH, Afd.De Marke, K.10, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg.
Baalderveld-ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:

Dhr. E. Bolks, Hoogenweg 11, verblijft in het ziekenhuis. Er worden verschillende onderzoeken
gedaan. Hopelijk knapt hij weer snel op en kan hij weer naar huis. Het verblijft op kamer p-31.
Wijk Radewijk : geen berichten ontvangen.
De Jarigen
17 jul Dhr. A.A. Diek, Kruserbrink 44, 7772 XN HARDENBERG
19 jul Dhr. A.W. Roelofs, De Achterbrink 5, 7771 BX HARDENBERG
20 jul Mevr. G.J. van Laar-Koers, Bisschopshof 41, 7772 WG HARDENBERG
23 jul Mevr. H. Kremer-Sierink, Stationsstraat 8/A, 7772 CJ HARDENBERG
23 jul Mevr. G.J. Tieman-Woelders, De Spinde 6, 7772 HD HARDENBERG
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Mededelingen
Donderdagavondconcerten Op donderdag 20 juli geeft Frans
Dijkstra (orgel) een concert in het Morgenlicht om 20.00 uur. U
bent van harte uitgenodigd. De toegang is vrij. Bij de uitgang kunt
u een vrijwillige bijdrage geven.
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 onder leiding
van ds. Piet Langbroek en hebben een patroon van 6 x 10 minuten, te weten: open-het Themade Kern-een Gesprek-Vervolg-open Einde. Er zijn inmiddels twee diensten geweest. De volgende
zijn op zondag 23 juli met als onderwerp “Levenskunst”, daarna zondag 6 augustus met als
thema “Erkenning over en weer”. De laatste is op zondag 3 september met als thema “Wie en
wat Jezus is”. U bent van harte welkom.
Het kerkelijk bureau is in de maand augustus gesloten. Ook is er in deze maand geen
collectemunt uitgifte in de Schakel en de Esch.
In de maand juli kunt u nog collectemunten halen op de volgende tijdstippen:
v Dinsdag van 11.00-12.00 uur in het kerkelijk bureau
v Woensdag van 10.00-12.00 uur in de Schakel
v Donderdag van 19.00-21.00 uur in de Esch
Op zondag 6 augustus is het mogelijk collectemunten bij de Opgang te halen!
Zondag j.l. kreeg ik de bloemen uit de kerk voor mijn 84ste verjaardag dat was een mooie
verrassing. Hartelijke dank. vriendelijke groeten Jan Ringenier.
Bedankt voor de warme belangstelling, de bezoekjes en de kaarten na het overlijden van onze
dochter Gretha. Familie Gerrits
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.

