Zondag 10 september 2017
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Höftekerk
ds. A. de Lange
mw. J. Kampman
dhr. B. Niezink
Your Choice
10:00 uur Baalder
ds. W. van der Wel
dhr. J. Bakker
dhr. B. Slijkhuis
“Nu-Je-Onderweg-Band”
10:30 uur Baalderveld
ds. P. Langbroek
dhr. A. Broekroelofs Kees Kuiper, piano Startzondag
10:00 uur Radewijk
ds. P.J.H. Noordmans mw. I. Hoekerswever dhr. J. Broekroelofs
19:00 uur Stephanuskerk
ds. P.J.H. Noordmans dhr. H. Altena
mw. H. Smit
10:30 uur Oostloorn
dhr. J. Smit
dhr. B. Blekkenhorst
Collecten 1e Diaconie
2e Jeugdwerk/Jop
3e Zending
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst.
Orde van diensten
10:00 Höftekerk Lied 218: 1 t/m 5; stil gebed; begroeting; Lied 883 (3x), gebed voor de nood van de wereld; glorialied Opwekking 553, Hoor ons loflied; gebed van de zondag; inleiding op het thema; Luc 19: 1-10 (BGT); Opwekking 771, Een
doel; kinderen naar voren; Your Choice zingt - Thank You; aandacht voor de kinderen; Opwekking 488, De kracht van uw
liefde; dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader; inzameling gaven; ondertussen Your Choice: no longer slaves; slotlied
Opwekking 733; zegen beantwoord met gezongen AMEN (3x)
10.00 uur De Opgang Welkom; Aanvangslied: Ps 134:1,2; Stil gebed; Votum en Groet; Lied 287:1,2; Gebed voor de nood in
onze wereld; Lied 978; Gebed bij de opening van het Woord; Eerste Schriftlezing: Genesis 4: 1-8 (NBV); Lied 1010:1,2,3;
Tweede Schriftlezing: Marcus 10: 13-16 (NBV); Lied 969:1,3,4; Derde Schriftlezing: Marcus 3: 20-21, 31-35 (NBV); Ps 87:1,4;
Prediking; Lied 974: 1,3,5; Gebeden; Lied 1006; Inzameling van de gaven; Slotlied: Lied 218; Zegen (3x amen)
10:30 uur De Beek (Startdienst) Welkom. Beginlied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste. Begroeting. Drempelgebed met
lied 281. Bij het thema “Veelkleurig verbonden”. We kijken naar de foto’s van gemeenteleden. Leerlied bij Micha hoofdstuk 6
vers 8. Het is Lied 992. Kerkproeverij. Lezing uit 1 Korintiërs 12. Overweging. Zingen Lied 672 vers 3 en 4 en 5. Dankgebed.
Collecte aankondiging en inzameling. Wegzending. Slotlied 289 vers 1,2 en 3 Heer, het licht van uw liefde schittert. Zegen.
19.00 uur Stephanuskerk M.m.v. Ina Bosscher (zang); Deze avonddienst draagt het karakter van een vesper. Thema: “Leer
mij geloven recht en rein…”(Lied 796). Welkom; Aanvangslied: Lied 272 Wij zoeken in uw huis allen: 1,3,4 Ina 2; Stilte; Votum
en Groet; Lied 268 (avondlied); Psalm 119 gelezen en gezongen V: leest Psalm 119: 33-36 (NBV); A: Zingen: Ps 119:40; V:
leest Psalm 119: 37-40; A: Zingen: Ps 119: 65; Glorialied: 305:1,2; Schriftlezingen; 1e lezing: Ezechiël 33: 7-11 (NBV); Lied
51b (Ina en wij allen); 2e lezing: Lucas 10: 23-37 (NBV); Lied 796: Ina 1, Allen 2,3; Korte overweging; Ina zingt een lied; Lied
1006; Gebeden: avondgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader; Lied 263 Ina 1, allen 2,3; Inzameling van de gaven;
Slotlied: Lied 248; Zegen (3x amen)

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Zieken Marga Hoving (Mulderij 324) verblijft in Zwolle (Isala ziekenhuis Verpleegafdeling V2.5B kamer 143, Dr. H.van
Heesweg 2; 8000GK). In CFH verblijven tijdelijk: mw. D. Hurink-van Langen (Reigerstraat) en mw. Valkman-Derks (Spinde
303). mw Blankestijn is weer thuis (Bramerstraat 164). Mw. Jurjens-Reinink (de Opgang 13) is ernstig ziek, maar wel thuis.

Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken Dhr.J.Welleweerd, Hardenbergerweg 32, Brucht, is weer thuis gekomen uit het ziekenhuis. Mw.F.GeertmanBouwmeester, Stationsstraat 8, is opgenomen in CFH. Mw S.J.L. Hamberg-ter Wielen, Burg. Schuitestraat 84, ondergaat
maandag in Isala een operatie, waarbij haar hartklep gerepareerd wordt. We hopen met haar op een positief resultaat.
Mw W.G. Muis-Lennips, Witte de Withstraat 14, is afgelopen maandag weer thuis gekomen uit CFH.
Op dinsdag 5 september overleed dhr. Johannes Thomas Verkade, Alb. Risaeusstraat 17, op de leeftijd van 99
jaar. Hij verbleef de laatste weken in Clara Feyoena Heem. In 2012 overleed zijn vrouw. De begrafenis is maandag
11 september op de Larikshof. De afscheidsbijeenkomst is daar in het uitvaartcentrum en begint om 11.00 uur. Vanaf
10.30 uur is er gelegenheid om te condoleren. We leven mee met de kinderen en met alle andere nabestaanden.

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Zieken Gerrit Veurink , Boterbloem mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis.
Huwelijk Op 15 september gaan Erik Everts en José Veurink trouwen! Ze wonen aan de Floralaan 168. Hun huwelijk zal
om 14.30 uur worden ingezegend in een dienst in de Witte-of-Lambertuskerk, waarbij ds. van der Wel de voorganger is. We
wensen hen een heel feestelijke dag toe!
Van 11 september t/m 1 oktober heeft ds. Langbroek vakantie. Ds. Van der Wel neemt deze periode waar.
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
Geen wijkberichten
Wijk Radewijk
Zieken Mw.D.Nijman-ten Bos, Noord Oosterweg 9, is voor revalidatie in Clara Feyoena Heem K 25.
Op 7 september is in de leeftijd van 74 jaar Gerrit Jan Roelofs overleden. Hij was al langere tijd ziek. We leven mee
met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Hij woonde aan de Hanekampsdijk 1. De uitvaart vindt plaats op dinsdag
12 september vanuit de Opgang. Vanaf 10.30 uur is er condoleren en de dienst begint om 11.00 uur. Aansluitend zal
de crematie plaatsvinden in de Lariks.

De jarigen
13 september Dhr. J. Reinders, Pothofweg 7, 7785 JB Anevelde
88 jaar
14 september Mevr. H. Kampman-Bril, Lage Gaardenstraat 2/C, 7772 CL Hardenberg
91 jaar
14 september Mevr. G.H. Herbers-Beenen, Hardenbergerweg 26, 7696 BC Brucht
82 jaar
14 september Mevr. G. Luisman-Godeke, Burg Bramerstraat 70, 7772 CE Hardenberg
80 jaar
15 september Mevr. T. de Vries-van ’t Holt, Havenweg 130, 7772 AG Hardenberg
86 jaar
15 september Dhr. J. Boers, Salland 68, 7772 CZ Hardenberg
83 jaar
15 september Mevr. A. Reiling-Lensen, Eiberhof 20, 7772 GM Hardenberg
83 jaar
16 september Mevr. Z. Altena-Huisjes, J C J van Speykstraat 14/012, 7772 ZC Hardenberg
100 jaar
16 september Dhr. A. de Vries, Weverij 19, 7772 PZ Hardenberg
90 jaar
16 september Dhr. J. Stoel, Marslaan 48, 7772 XE Hardenberg
87 jaar
17 september Mevr. H. Roelofs-Habers, Wielenweg 8, 7791 HA Radewijk
93 jaar
17 september Mevr. E.D. Dorgelo-van der Veen, Salland 18, 7772 CZ Hardenberg
81 jaar
17 september Dhr. P.L. Hoogerdijk, Vechtvoorde 33, 7772 VA Hardenberg
81 jaar
MEDEDELINGEN
Startzondag 10 september Kerkproeverij, een open huis Het nieuwe seizoen beginnen we met een feestelijke dienst en een gezellig
programma. Aan de dienst in de Höftekerk (anders dan in de Kerkklank) werkt "Your Choice" mee, de band die we al eens eerder erbij
hadden, het zingen zo fantastisch begeleidde en ook zelf enkele mooie nummers zong. We proberen er een dienst voor jong en oud van te
maken: de kinderen blijven in de kerkzaal. Voor de allerkleinsten is er oppas. We zingen uit liedboek en opwekkingsbundel. Daarna is er
koffie, thee, fris voor iedereen gevolgd door een programma met lekkere hapjes en een drankje. We gaan de Höfte- en Stephanuskerk nog
weer even in om een paar liederen te zingen begeleid door Herman Boerman. Piet van Weerden zal iets over de geschiedenis van de
kerken in Hardenberg vertellen. Terug in de Schakel sluiten we de startzondag af met een gezellige lunch. Al met al wordt het een
zondagmorgen die extra geschikt is om met een paar gasten naar de kerk te komen: misschien uw buren of de kleinkinderen? U wilt weten:
hoe vraag ik die? Een paar tips: houd de uitnodiging vrijblijvend: "zou het je wat lijken om een keer mee te gaan naar mijn kerk? Ik zou het in
ieder geval leuk vinden. Deze zondag is speciaal voor gasten, voor vrienden en kennissen die wel eens mee willen." Nodig de mensen
persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus. Nog een aanrader: tegen een nieuwkomer zegt u natuurlijk niet ‘u zit op mijn plek’.
We doen ons best voor een inspirerende zondagmorgen voor jong en oud, voor kerkgangers en de gasten die u meeneemt.
Zondagmiddagen voor alleengaanden Vandaag, zondag 10 september, is er voor het eerst na de vakantie weer de middag voor
alleengaanden. Vanaf 14:30 uur heten wij u graag van harte welkom in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45 om gezellig met elkaar een
spel te spelen, te praten of gewoon samen te zijn. Overal is ruimte voor, onder het genot van een kop koffie of thee. Liedboekkoor
Centrum Op vrijdagavond 15 september a.s. start het liedboekkoor Centrum weer met het instuderen van onbekende liederen. Wij kunnen
nog wel een paar leden gebruiken. Vandaar deze oproep. Zo bij de start van alle activiteiten is dit nu een mooi instapmoment. U bent van
harte welkom op 15-9 van 19.00 tot 20.00 uur in de Stephanuskerk om mee te zingen. Voor informatie mag u mij altijd bellen. Tinus
Broekroelofs 06-54300795. Gezinsdienst zondag 17 september/OPROEP Zondag 17 september is er een gezinsdienst in de Hoftekerk.
Thema voor deze dienst is Kom er bij. Met muzikale medewerking van de familie Nijmeijer (Bergentheim) en Hilda Smit als organist. Ds.
Noordmans is de voorganger. Voor deze dienst vragen wij iedereen (jullie/u dus!) om een bloem ( bloemetjes), een leuk takje groen
of mooie grasjes mee te nemen (niet te korte steeltjes). Tijdens en na de dienst wordt er iets moois van de mee gebrachte bloemen
gemaakt. Deze stukjes/ boeketjes worden dan gebracht naar Oostloorn/Clara Feyoena of mensen uit de gemeente. Lijkt het u/jou leuk om
(na de dienst) ook iets moois van de bloemen te maken? Kom er bij in de Schakel u/jij bent van harte welkom. Samen hopen wij op een
leuke dienst en uiteraard op mooie stukjes/boeketjes. VoTo Het nieuwe seizoen in de kerk begint en daarom krijgt u het
VoTo programma in een mooie folder aangeboden. Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten rondom het jaarthema
Kerkproeverij. Een open huis. De commissie vorming en toerusting (VoTo) nodigt u van harte uit aan het programma
deel te nemen. Iedereen is welkom. U kunt zich tot 1 oktober op verschillende manieren aanmelden, bijv. per mailadres
voto@pknhardenbergheemse.nl of via de bus in de Schakel. Mocht u de folder niet ontvangen, neem dan contact op met
uw wijkouderling of contactpersoon. Namens de VoTo commissie wensen wij iedereen een inspirerend seizoen toe.
Facebook-pagina. Het is zover! PKN Hardenberg Centrum heeft onder deze naam sinds kort een eigen facebook-pagina. We zullen op
deze pagina allerlei activiteiten laten zien die in en rond de Stephanuskerk/Höftekerk en de Schakel plaats vinden. Heeft u aankondigingen
of wilt u iets delen dan graag, liefst met foto(‘s) sturen naar: barendbakkenes@ziggo.nl. Ik (Henja Bakkenes) zal deze dan plaatsen. Stuur
uw vriendschapsverzoek en “deel” en “like” zoveel mogelijk, zodat we ook op deze manier “Kerk naar buiten” kunnen zijn.
Diaconaal Jongeren Project 2018. Het DJP project is afgelopen zomer geannuleerd vanwege te weinig deelname van de jongeren en
gebrek aan leiding. Wij hebben besloten als stuurgroep om dit project nu plaats te laten vinden in de zomer van 2018, mits er voldoende
aanmelding van de jongeren is en de leiding rond is. Ben jij in de zomer van 2018 tussen de 16 en 24 jaar, meld je dan aan voor deze
werkvakantie. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november. Meer informatie over het project komt in de komende kerkklank. Opgave kan bij:
Tjalling Alkema, tel: 260418 of tjalling_alkema@hotmail.com of bij Evelien Bakker, evelienbakker68@hotmail.com
Kleding en boekenbeurs in de Schakel Op vrijdag 6 oktober van 18:00 uur-21:00 uur en zaterdag 7 oktober van 10:0013:00 uur wordt er weer een kleding en boekenbeurs gehouden in de Schakel. De opbrengst is bestemd voor het Diaconaal
Jongeren Project. Heeft u thuis nog goede, schone bruikbare kleding (ook graag kinderkleding) en boeken voor dit doel, dan
kunt u deze inleveren op de volgende adressen: fam.de Weerd, Klinkerweg 4; fam. Feenstra, Vechtvoorde 2; fam. Blaak, Eiberhof 21; fam.
Imminga, Ondermaat 22; fam. van der Velde, Loorlaan 4; fam. van Faassen, Eendekroos 15; fam. Bakker, Ganzebloem 6; fam. Heidotting,
Löhnisweg 1. De niet verkochte kleding gaat eveneens naar een goed doel! Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met
o.a. het sorteren van de kleding/boeken in de weken voorafgaand aan de kledingbeurs, het sjouwen van de dozen het uitpakken van de
kleding en boeken. Voor meer informatie: Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl of Gerda van der Wel, tel. 272860
gerdavanderwel2@gmail.com
Bedankt - Ik vond het fijn om in uw midden te zijn en een aantal liederen op het orgel te begeleiden. Het was wederom een verrassing het
bloemstuk uit de kerk te krijgen. Ik hoop snel weer een ‘hele’ dienst te kunnen spelen. Met vriendelijke groet, Riekus Hamberg.
- Donderdag 7 september ben ik thuisgekomen na een periode van revalidatie. Via deze weg wil ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de
vele kaarten en het bezoek dat ik heb ontvangen tijdens mijn verblijf in de revalidatie unit van Clara Feyoena heem. Het is hartverwarmend
geweest. Mw. B. Blankestijn
- Hartelijk bedankt voor de bloemen die we afgelopen zondag mochten ontvangen. Fam. Zweers Radewijk
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.

