Zondag 24 september 2017
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Stephanuskerk
ds. A. de Lange
dhr. H.J. Broekroelofs dhr. E. Nijzink
Liedboekkoor
10:00 uur Baalder
ds. W. van der Wel
mw. A. Meijer
10:30 uur Baalderveld
Dorine Keizer
dhr. E. Herbers
Elvira Nijmeijer
10:00 uur Radewijk
ds. J.Dijkstra
mw. J. Hutten
mw. H. Davenschot
19:00 uur Stephanuskerk
ds. W. van der Wel
mw. I. Berenst
dhr. J. Broekroelofs
10:30 uur Oostloorn
dhr. J. Smit
dhr. B. Blekkenhorst
e
e
e
Collecten 1 Diaconie
2 Kerk
3 Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst.
Orde van diensten
10:00 Stephanuskerk ZWO-dienst "Versterk de kerk in het Midden Oosten" Welkom; aanvangslied Ps 122: 1; stil gebed; begroeting;
vervolg aanvangslied Ps 122: 3; Kyrie voor Aleppo gevolgd door Moran ethra hamalain; gloria Lied 713: 1, 5; gebed van de zondag; lezen
Jona 3:10-4:11 (NBV); Ps 145: 3; Mat 20, 1-16 (NBV); zingen geloofslied: 344: 1, 2, 3; overdenking; Lied 1003: 1 t/m 5; mededelingen;
dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader; inzameling gaven; slotlied 969: 1 t/m 4; zegen beantwoord met een gezongen amen (3x).
10.30 uur Baalderveld Welkom, intochtslied: 221, groet en bemoediging, drempelgebed, Psalm van de zondag lied 86: 2 en 4, Kyriëgebed
besloten met lied 274: 2, Glorialied: 713, 1,2 en 5, moment met de kinderen, gebed van de zondag, eerste lezing: Galaten 5:25 - 6:10, lied:
718, tweede lezing: Mattheüs 6: 24-34, lied 978, overweging, lied 981, dank en voorbede, Collecte, slotlied 419, zending en zegen.
10.00 uur De Opgang In deze dienst zal de doop bediend worden aan Jesse Lucas Tijhuis zoon van Raimond Tijhuis en Mariëlle
Schrotenboer. Welkom; Lied 218;1,2,3,4,5; Moment voor persoonlijk gebed; Bemoediging en groet; Lied 612:1,2,3 Wij komen als geroepen;
Drempelgebed; Lied 275:3,4; Bediening v.d. Heilige doop (terwijl Jesse Lucas wordt binnengebracht); Lied 471:1 ELB Weet je, dat de vader
je kent?/Weet je, dat je van waarde bent?/Weet je, dat je een parel bent?/Een parel in Gods hand,/Een parel in Gods hand.; Inleiding tot de
doop; Vraag aan de ouders; Doopgebed : Lied: Verbonden met vader en moeder; Doop; Na de doop zingen we (staande); Overhandiging
v.d. doopkaars en de doopkaart; Ouders schrijven de naam van hun kind in het doopboek; Lied kom aan boord (cd); Dienst van het woord;
Bijbellezing Matheüs 20:1-16; Lied: 991:1,2,3; Overweging; Lied 1013:1,2,3; Dankgebed en voorbede; Collecte; Lied 791:1,2,6; Zegen

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Zieken In CFH verblijven tijdelijk: mw. D. Hurink-van Langen (Reigerstraat) en mw.A.G. Wolbink-Hakkers (Badhuisplein 18).
Mw. Sikma-Haijema (Mulderij 123) is in het RZZiekenhuis (kamer P31), Mw. Valkman-Derks (Mulderij 303) is weer thuis.
Donderdag 21 september is na een kort ziekbed overleden de heer Gezinus Godeke, Zwaluwstraat 22. Op het
moment van schrijven is nog niet bekend wanneer de uitvaart zal zijn. We leven mee met zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen, met familie en vrienden, met collega's en buren en allen die hem zullen missen. Gezinus Godeke was
60 jaar.
Agenda dinsdag 26 september overleg moderamen AK met de moderamina van de wijkkerkenraden 19.45 uur Schakel.
Donderdag 28 september moderamen CNoord 13.30 uur bij ds. de Lange. Zondag 1 oktober 10.00 uur Hoftekerk thema
"die goede oude tijd" (was het vroeger wel zoveel beter?)

Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken Dhr. W. Veneman, Karel Doormanlaan 13, is na een ziekenhuisopname naar CFH gegaan. Mw S.J.L. Hamberg-ter
Wielen, Burg. Schuitestraat 84, is weer thuis. Mw.F.Geertman-Bouwmeester, Stationsstraat 8, is naar Coevorden gegaan: Het
Drostenhuis, Drostenstraat 3, 7742 BB Coevorden.
Op maandag 18 september is overleden Maria Blankestijn op de leeftijd van 89 jaar. Zij woonde sinds kort in
Oostloorn, daarvoor in Twello. Zaterdagmiddag vond de dankdienst plaats in de Lariks, waarna zij gecremeerd is.
We leven mee met haar broers, zussen, neven en nichten en met allen voor wie zij betekenisvol is geweest en haar
nu zullen missen.

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Geen wijkberichten

WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
In de dienst van 24 september in de Kamp nemen we afscheid van Jan Maathuis, Gert Jan Hein, Bert Prins, Gerard Reins
als diaken, Henny Hennink als scriba en Bianca van der Kolk als jeugdouderling. We zijn blij dat Martien Kuilder, Frieda
Pasveer en Jopie Martens diaken willen worden, dat Jans en Geesje Schuurman (hun bevestiging is later op 8 oktober)
ouderling willen worden en Anja Reins scriba. Marjolein Evers wordt jeugdouderling. Feest dus!
Wijk Radewijk
Zieken Mevr. W. Knol - Veldhuis, Noord-Oosterweg 11, moet opnieuw een operatie ondergaan en wordt daarvoor maandag
opgenomen in het RZZ. We wensen haar veel sterkte. Mw.D.Nijman-ten Bos, Noord Oosterweg 9, is voor revalidatie in CFH.
Maandag 18 september is overleden de heer Jan Mepschen, Wielenweg 2x te Radewijk. Hij was 82 jaar. Zijn
begrafenis is maandag 25 september na een dienst in de Lariks die om 10.30 uur begint. U kunt de familie
condoleren vanaf 10.00 uur. We leven mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden.

De jarigen
25 september Mevr. G. Valkman-Timmer, Witte de Withstraat 8 7772 XV Hardenberg
25 september Dhr. G.J. Olthuis, Burg Schuitestraat 110, 7772 BT Hardenberg
26 september Mevr. B. Geugies-de Vries, Voorstraat 2/116, 7783 AM Gramsbergen
27 september Dhr. A. Reinders, Gramsbergerweg 60, 7772 PB Hardenberg
27 september Dhr. E. Wolbink, Karel Doormanlaan 8, 7772 XX Hardenberg
28 september Dhr. J. Grendelman, Parallelweg 12/A, 7772 SB Hardenberg
28 september Mevr. E. Hoogerdijk-van Dieren, Vechtvoorde 33, 7772 VA Hardenberg
29 september Mevr. M.M. de Vries-Heller, De Weverij 19, 7772 PZ Hardenberg
30 september Mevr. R.K. Bouma-Gorter, Groeneveldweg 3, 7792 VK Venebrugge
01 oktober Mevr. J. Jurjens-Reinink, De Opgang 13, 7771 BW Hardenberg
01 oktober Dhr. O. Gjaltema, Jan van Arkelstraat 28, 7772 AP Hardenberg
01 oktober Dhr. J. Jonkhans, Bisschopshof 25, 7772 WGHardenberg
01 oktober Dhr. J. Hoeksma, Noord-Oosterweg 29, 7791 RB Radewijk

87 jaar
83 jaar
89 jaar
87 jaar
84 jaar
85 jaar
84 jaar
89 jaar
81 jaar
88 jaar
85 jaar
80 jaar
80 jaar

Mededelingen
In de avonddienst 24 september zullen we opnieuw een dienst houden in de sfeer van Taizé. Mensen die houden van
meditatie én van rust en mooie liederen, gebed en stilte: een aanrader! Er is een gedrukte orde van dienst en het liedboekkoor
uit Baalder zal ons ondersteunen bij het zingen. / Middag voor alleengaanden vandaag, zondag 24 september, is er weer de
middag voor alleengaanden. U bent vanaf 14:30 uur van harte welkom in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45, om onder
het genot van een kop koffie/thee gezellig met elkaar een spel te spelen, te praten of gewoon samen te zijn. Overal is ruimte
voor. Van harte welkom! / Voorzitter college van kerkrentmeesters We zijn heel blij dat Erik Jutstra, Van Foreestallee 42,
bereid is om voorzitter van het college van Kerkrentmeesters te worden. We hopen hem, indien er geen wettige bezwaren
worden ingediend, in dat kader te bevestigen als ouderling-kerkrentmeester op 8 oktober in Sporthal de Kamp in Baalder. /
Ouderenmiddag Hardenberg We beginnen weer met een nieuw programma op dinsdag 26 september om 14.00 uur in De
Schakel. Deze middag komt Martin Kedde vertellen over de Kon.Ned. Reddingsmaatschappij. Heeft u problemen met vervoer
dan kunt u (na 17.00 uur) bellen met Gerard Timmerman tel. 261735. / Op zondag 8 oktober is er een wijkgebonden collecte
voor schooltasjes voor kinderen in Roemenie. Deze kinderen krijgen van de regering geen hulp. Vanuit Nederland krijgen
deze kinderen hulp. Gaat u ons weer helpen? / 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. via de bus in de Schakel of
per mailadres: voto@pknhardenbergheemse.nl of. Mocht u de folder niet ontvangen, neem dan contact op met uw wijkouderling of contactpersoon. / Op vrijdag 6 oktober van 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 7 oktober van 10:00 tot 13:00 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 bij: 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 en fam. Heidotting, Löhnis-weg 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 info Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl of Gerda van der Wel, tel. 272860 gerdavanderwel2@gmail.com / Het

Diaconaal Jongeren Project 2018 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 uiterlijk 1 november aan voor deze werkvakantie. Meer info over het project komt in de komende kerkklank. Opgave bij
Tjalling Alkema, tel: 260418 of tjalling_alkema@hotmail.com of bij Evelien Bakker evelienbakker68@hotmail.com. / Versterk
de Kerk in het Midden-Oosten Vandaag is de 1e collecte bestemd voor de “Kerk in het Midden-Oosten”. In de dienst zal hier
meer aandacht aan worden besteed. Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage storten op rekeningnummer
NL65RABO0324986521 t.n.v. ZWO protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. Versterk de Kerk in het MiddenOosten. Namens de ZWO commissie en het College van Diakenen van harte bij u aanbevolen!! / Bid- en schrijfavond voor
vervolgde christenen. Vrijdag 29 september van 19.30-21 uur in de Hessenwegkerk te Heemse. / Open dagen the home of
hope and dreams. Gini Pullen is weer in Nederland met haar drie kinderen. U kunt haar weer ontmoeten op de open dagen
en wel op vrijdag 29 september van 10.00-17.00 uur en zaterdag 30 september van 10.00-17.00 uur. We zien u graag aan de
Allemansweg 1a in Collendoorn. Ook worden er weer leuke Oegandese spullen verkocht! U bent allen van harte welkom. /
Informatie avond over het buddyproject van de Werkgroep AZC van het Diaconaal Platform Hardenberg. Dinsdag 3
oktober 2017 aanvang 20.00 uur in de Aula van het Greijdanus College, Burg. Schuitestraat 7. De gezamenlijke kerken in
Hardenberg werken samen om de asielzoekers in het AZC van Hardenberg en de statushouders bij te staan. Om contact te
hebben, te luisteren en waar nodig te helpen. We zien graag dat mensen ‘buddy’ worden en ook samen een team zijn. Alle
geïnteresseerden zijn hier van harte welkom! / De cadeautjesmarkt gaat weer een start maken. Wij komen elke woensdagmorgen om 9.30 uur bijeen in de Schakel om leuke dingen te maken of gezellig met elkaar te babbelen. BV keramiek en
kaarten maken, breien, haken etc. Ben je creatief of wil je gewoon een gezellige morgen kom dan naar de Schakel. Op
woensdag 27september starten we. De opbrengst van de verkoop van al onze gemaakte creaties tijdens de cadeautjesmarkten begin december, gaat naar een goed doel. Vind je het vervelend om alleen te komen neem gerust een vriendin of
buurvrouw mee. Neem voor meer info kontakt op met Miny tel.264877, Janny tel. 260381, Hilly tel.270888, Roelie tel.270870.
Bedankt Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk dat ik uit de kerk mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn verjaardag
en voor de vele kaarten en telefoontjes. Mevr. H. Roelofs-Habers
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik mocht ontvangen na de mooie kerkdienst van zondag 17 september jl. Ik was
blij verrast. Met vriendelijke groet, Kiny Bredewold.

