Zondag, 8 oktober 2017
Tijd
Voorganger
Ouderling
10:00 Stephanuskerk
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. A. Mulder
10:00 Baalder
ds.W.vd Wel
dhr. J. Bakker
10:00 Radewijk
ds. M.van der Sijs (Blaricum) fam. Kramer
10:30 Baalderveld
ds. P. Langbroek
dhr. W. Meinen
19:00 Stephanuskerk
ds. H. Dorgelo
Tijdens ochtenddienst is er wel Kindernevendienst
Collecte:
1e
Diaconie* 2e
Kerk 3e Onderhoudsfonds

Organist
Bijzonderheden
Ronald Ijmker
mmv HCM
Bert Slijkhuis
Jan Kamphuis
werelddiaconaat
Hennie Davenschot

Vandaag is de eerste collecte in de dienst voor de slachtoffers van de natuurramp in Nepal, India en Bangladesh. Wilt u liever uw bijdrage
overmaken dan kan dat op rekeningnummer van de Diaconie: NL 21 RABO 03249.63.645 o.v.v. collecte Nepal en Bangladesh.
orde van diensten

10:00 Stephanuskerk Vóór de dienst HCM: 1.Zingt volop Gods lof ; 2.Gott grüsse dich Welkom en mededelingen;
Aanvangslied: Ps. 100:1,4; Stil gebed; Votum en Groet / Drempelgebed; HCM: 470 = Ps 139; HCM/Gemeente 232B Heer ik
hoor van rijke zegen; Gebed voor de nood van de wereld; HCM/Gemeente 454 Er is een God die hoort; Lezing van Psalm
16; HCM 449 Gloria laudate omnes gentes; Gebed van de zondag; Schriftlezing: Marcus 10: 17-27 (NBV); Zingen: Lied
974:1,5 Maak ons uw liefde God; Preek;HCM/Gemeente 501 Prijs mijn ziel de hemelkoning; Gebeden; Collecte, intussen
HCM:1. 516 Sailing; 2. 515 Ik zal er zijn; Slotlied: Ps 89:4,7; Zegen (3x amen)
10:30 uur Baalderveld Welkom en Afkondiging .Lied 218. Begroeting Drempelgebed met lied 368d. Inleiding bij de doop.
Zingen uit geroepen om te zingen lied 79. Aansteken van de doopkaars en noemen van de namen. Lied 289 vers 1 en 3.
Het thema van de dienst “Samen leven. Lezing uit Jozua 3.Overweging. Zingen Lied 993 vers 1,2,5 en 7. Dank-gebed en
voorbede. Aankondiging collecte door diaken van dienst. Inzameling.Wegzending.Lied 419 vers 1,2,3. Zegen
19:00 Stephanuskerk: “De stoelpoten van de Kerk.” Lied 121, Onze Hulp en Groet, Lied 245, gebed, Lucas 7: 11-17, 1 Kor.
15: 1-7, 12-16a en 32-34, Lied 321, preek, Lied753,gebeden, collecte, Lied 243: 1, 3, 6 en 7, zegen.
10:00 uur Radewijk: zingen: Lied 91 A ‘- inleiding op het stil gebed- stilte- bemoediging en groet (beamer)-v.Onze hulp is
de naam van de Heera. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFTv.die trouw is tot in eeuwigheid a. EN NIET LOSLAAT
HET WERK VAN ZIJN HANDEN v.Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Jezus Christus, onze
Heer.- zingen Lied 212: 1, 4 en 5 ‘- kyriegebed- glorialied Lied 725: 1, 3 en 4 ‘- gebed van de zondag- lezing van Psalm
103: 1 - 14- zingen Lied 107:1, 2 en 3 - lezing Romeinen 12: 9 - 2- zingen Lied 339a - aandacht voor de kinderen- zingen:
‘God vol vergeven, wees ons genadig,’ (melodie: Lied 216) - preek, gevolgd door een korte stilte- zingen (beamer) ‘Wij
komen als geroepen,’ ,melodie: Gez. 235 oude Liedboek: ‘In bidden en in smeken’. kinderen komen terug)- dankgebed,
voorbeden, stil gebed, Onze Vader- inzameling van gaven - zingen (beamer)‘Maak ons tot het zout der aarde, melodie: Lied
103 C ). - Zegen met een door de gemeente gezongen 3x amen
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: In CFH verblijft tijdelijk: mw. A.G. Wolbink-Hakkers (Badhuisplein 18). Marga Hoving moet de komende weken voor
enkele bestralingen naar Zwolle.
Vrijdag 6 oktober ben ik thuisgekomen na een periode van ziekenhuis opname en revalidatie in CFH. Langs deze weg wil
ik iedereen heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten en het bezoek dat ik heb mogen ontvangen. Dit heeft mij erg goed
gedaan. Bezoek is altijd welkom, maar bel eerst even. Met hartelijke groet, Diny Hurink- van Langen.
agenda: ma 16 oktober 14.00 u. herdenking kamp Molengoot, geef u op bij via j.wiegman11@kpnplanet.nl
vakantie: ds. en mw. de Lange hebben vakantie t/m 15 oktober. In dringende gevallen kunt u een beroep doen op ds.
Noordmans resp. mw. Jonkers.
Mevrouw Sina Otten- de Vries is verhuisd van de Anerweerd 109 naar de Anerweerd 7 in 't Welgelegen te Gramsbergen
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op donderdag 5 oktober is onverwacht overleden Geertken Aman-Büter op de leeftijd van 92 jaar. Ze was sinds
1977 weduwe van Jans Aman en woonde in Oostloorn. Woensdag om 11.00 uur vindt de dankdienst plaats in de
Hervormde Kerk in Tubbergen, waarna zij begraven wordt op de Hervormde Begraafplaats aldaar. Vanaf 10.30
uur is er gelegenheid tot condoleren. We leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen nu zij zo
plotseling afscheid moeten nemen van hun moeder en oma.
Zieken: Dhr. W. Veneman, Karel Doormanlaan 13, is in CFH (rev Unit 1, K 6) om te revalideren. Mw.F.GeertmanBouwmeester, Stationsstraat 8, verblijft in Coevorden: Het Drostenhuis, Drostenstraat 3, 7742BB Coevorden.
Gefeliciteerd: Albert Jan en Diny Welleweerd-Ribberink, Karel Doormanlaan 12, hopen op 13 oktober hun 50 jarig huwelijk
te vieren. We wensen hen samen met hun kinderen en kleinkinderen nog vele gezegende jaren toe.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zieken: Mw. Hamberg-Boers, Gramsbergerweg 76 is opgenomen in het RZZ, kamer 30 Haar situatie is ernstig.
Van harte welkom in de Baalderdienst om 10.00 uur. Het thema is: "seksualiteit: vrijheid, blijheid!”, de Nu-Je-OnderwegBand doet volop mee. In deze dienst worden Jans en Geesje Schuurman tot ouderling bevestigd, Erik Jutstra tot ouderlingkerkrentmeester en krijgt Jasper Nijman de zegen over zijn nieuwe periode als diaken. Verder zal Giny Pullen iets vertellen
van haar werk in Oeganda. Voor de tieners is er TOZ .
Ds. van der Wel is a.s. maandag afwezig i.v.m. de missionaire specialisatie. De rest van de week is hij wel beschikbaar.

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Zieken: Mw Steenhuis-Hamberg, Kanaanweg-west 118, verblijft tijdelijk in Clara Feyoena Heem. Zij hoopt over niet al te
lange tijd te kunnen verhuizen naar plek waar de zorg is die zij nodig heeft. Het is voor haar een hele grote stap. Stuurt u
haar een kaartje als steuntje in de rug?
In de Baaldervelddienst vieren we de doop van Ilse, geboren 2 juli 2017, dochter van Johan Bolks en Margriet
Maneschijn, zusje van Kim. (Hoogenweg 18) en van Juun Marijn Senn, geboren op 7 september 2017, zoon van
Christiaan en Sabine Oenema, broertje van Vinz. (Lisdodde 13)
Vandaag is er weer een nieuwsbrief Baalderveld. U kunt deze via de website digitaal ontvangen.
Agenda deze week Maandag 9 oktober: taakgroep vieren ; Dinsdag Leeskring Baalderveld. Woensdag VO 1,2.
Wijk Radewijk :
Zieken: Mw.D.Nijman-ten Bos, Noord Oosterweg 9, is voor revalidatie in Clara F.Heem
Op 22 oktober vindt de eerstvolgende viering van het Avondmaal plaats.Gemeenteleden die om gezondheidsredenen niet
of moeilijk in staat zijn om het Avondmaal in de kerk met de gemeente mee te vieren, willen we de mogelijkheid bieden om
thuis aan het Avondmaal deel te nemen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, geef dat dan uiterlijk zondag 15
oktober door aan de pastoraal bezoeker van uw eigen wijk.
De Jarigen
09 okt Dhr. D.J. Nijeboer,Badhuisplein 36,7772 XC,Hardenberg
87
jr.
09 okt Mevr. J. Stoeten – Hakkers,Admiraal Helfrichstraat 53,7772 BZ Hardenberg
85
jr.
10 okt Dhr. H. Otten,Gedempte Haven 17,7772 VD,Hardenberg
81
jr.
10 okt Mevr. J. Rigterink – Klokkers,De Mulderij 218,7772 HM Hardenberg
80
jr.
12 okt Mevr. D. Holverda – Verdoes,Burg Bramerstraat 70,7772 CE,Hardenberg
97
jr.
12 okt Mevr. G.R. Pullen – Timmer,Sallandsestraat 25, 7772 BX,Hardenberg
91
jr.
12 okt Mev. H.E.M.L. Berg–Tegtmeier,JCJ v Speykstraat 14/283,7772 ZC,Hardenberg 81
jr.
12 okt Dhr. G. Ligtenberg,Stationsstraat 14,7772 CJ,Hardenberg
80
jr.
13 okt Dhr. A. de Boer Havenweg 84,7772 AG, Hardenberg
86
jr.
13 okt Dhr. W. van den Poll,Zwaluwstraat 56,7771 AT,Hardenberg
82
jr.
13 okt Dhr. J. Meijerink,Burg Schuitestraat 120,7772 BT,Hardenberg
80
jr.
14 okt Mevr. H. Vlogman – Stoel,Stationsstraat 5/201,7772 CG,Hardenberg
94
jr.
14 okt Mevr. G.J. Hagedoorn - Timmer ,Westeindigerdijk 16,7791 RV,Radewijk
85
jr.
15 okt Mevr. H.J. Jager – Kronemeijer,Vechtvoorde 17,7772 VA,Hardenberg
85
jr.
15 okt Mevr. J. Meier – Westerman,De Spinde 27,7772 HB,Hardenberg
83
jr.
15 okt Dhr. L. Waterink,Stobbenhaarweg 6,7791 HE,Radewijk
83
jr.
15 okt Dhr. H. Hulsegge,Vechtvoorde 27,7772 VA,Hardenberg
81
jr.
Mededelingen
Bedankt:Graag wil ik n.a.v. van mijn 100e verjaardag iedereen bedanken voor de komst, bloemen, (ook van de kerk)
cadeautjes en de vele kaarten die ik mocht ontvangen, ik heb er van genoten. Z.Altena-Huisjes.
Zondag 15 oktober gaat het in de avonddienst in de Stephanuskerk, aanvang 19.00 uur, over het bijbelboek Openbaring.
Nadat ik eerder in de Witte-of Lambertuskerk 3 preken over dit bijzondere en uitdagende bijbelboek heb gehouden volgt nu
het vierde deel. We lezen uit Openbaring 7:4 en 9-17. Ds. Martin Voet
Zondag 15 oktober zal er tijdens de eerste rondgang gecollecteerd gaan worden voor de Werelddiaconaatzondag. Dit is
tevens de WERELDVOEDSELDAG 2017. Het thema van deze Zondag is "Zaaigoed en bijenkorf voor Zuid-Sudanese
vrouwen". Er zullen vandaag en volgende week zondag vóór en tijdens de dienst beamerpresentaties gegeven worden over
de collecte. Er zal vandaag bij de uitgang een folder aan u worden uitgereikt over de collecte Uw bijdrage kunt u ook
overmaken op rek.nr. NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaatzondag.
Zondag 8 oktober wordt er door de diaconie boodschappen tasjes uit gedeeld ten behoeve van de inzameling voor de
voedselbank zondag15 oktober. Aangezien het een gezinsdienst is en ook het avondmaal wordt gevierd vraagt de diaconie
ook aandacht voor het omzien naar elkaar. De tasjes kunnen voor de dienst ingeleverd worden bij de tafels bij de ingang
van de kerk
Op Woensdag 11 Okt. houdt de PCOB Hardenberg Heemse haar verg. in het Klokhuis te Oostloorn om 14.30 Deze
middag komt mevr. Compagne van Apotheek Kooiker spreken over het medicijn gebruik onder ouderen allen hartelijk
welkom.Voor info. 0523-272019
De Heemser Cantorij haar repetities hervat.Het beloofd een bijzonder seizoen te worden! We hopen zowel de "LucasPassie" van Dick Troost te zingen, als het Pinksteroratorium "Aanwezig" van Marijke de Bruijne. Uiteraard blijven wij ook
onze medewerking verlenen in erediensten! Verder zijn wij nog dringend op zoek naar zangers en zangeressen. Sopranen,
tenoren en vooral bassen zijn van harte welkom! We repeteren elke dinsdagavond van 18.30 tot 19.30 uur, meestal in
gebouw "Aerninckhoff" te Heemse.Info/opgave bij: Lambert Zandman, tel. 264266.
In de Hessenweg kerk in Heemse zal D.V. zaterdag 28 oktober een zangavond worden gehouden o.b.v. organist Ellert
Bos. De avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Evenals voorgaande zangavonden zullen er weer
bekende liederen uit de bundel Johannes de Heer worden gezongen. De opbrengst van de collecte is voor Open Doors.
Deze stichting zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd. Iedereen is van harte welkom!
Wist U, …dat de cadeautjesmarkt weer op volle toeren draait!?;dat er elke woensdagmorgen weer ruim 20 dames bezig
zijn om leuke dingen te maken!?dat U altijd mooie kaarten kunt kopen in de Aerninckhof, de Esch en de Schakel, € 1 per
stuk en 6 voor €5!?dat U ons op zaterdag 25 nov. kunt vinden in het LOC bij Hardenberg-Art!?dat onze markten in de
Schakel en de Esch gepland zijn op 7, 8 en 9 dec.!?dat de knieperties weer gebakken worden op 6 dec.!?dat op 6 dec. weer
volop groenkransen en kerstbakjes gemaakt worden!?dat U altijd mag komen kijken in de Schakel,dat we ook op bestelling
werken b.v. eigen gebreide sokken in speciale maat e.d.

