Zondag, 6 mei 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderlingen
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Stephanuskerk ds. W. van der Wel dhr. A. Sportel
dhr. E. Nijzink
10:30 uur Baalderveld
ds. P. Langbroek
dhr. W. Meinen
mw. E. Nijmeijer
10:00 uur Radewijk
ds. J. Kruiter
dhr. G.J. Ramaker
dhr. J. Broekroelofs
Koffiedrinken
11:00 uur Oostloorn
dhr. J. Smit
dhr. B. Blekkenhorst
19:00 uur Stephanuskerk ds. P. Langbroek
mw. A. Katsma
dhr. R. Hamberg
Collecten:
1e
Stichting Koen Oost Europa
2e
Kerk Uitgang
Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang en kindernevendienst.
donderdag 10 mei 2018
Hemelvaartsdag
10:00 uur Radewijk
ds. P. Langbroek
mw. I. Hoekerswever dhr. J. Broekroelofs
Collecten:
1e
Diaconie
2e
Kerk Uitgang Onderhoudsfonds
Orde van diensten
Stephanuskerk 10.00 uur. Welkom; Lied 212: 1, 2 en 3; Klein gloria; Stil gebed; Bemoediging en groet; Drempelgebed;
Woorden van een nieuw begin; Woorden van hoe te leven: Galaten 5:13-16 en 22-25; Lied 841; Gebed bij de opening
van de bijbel; Johannes 15:1-17; Lied 653: 1, 5 en 7; Overdenking; Lied 838: 1, 3 en 4; Dankgebed en voorbeden;
Inzameling; Lied 428: En-Ne-En-Ne; Uitzending en Zegen; Lied 708: 1 en 6.
Baalderveld: Welkom en afkondigingen. Aanvangslied: “Goedemorgen welkom allemaal”; Begroeting. Lied 356: 1, 2, 3
en 6; Gebed; Inleiding thema; KND; Genesis 8: 1–22; Lied 605: 1-5; Overweging; Lied 982: 1, 2 en 3; Dankgebed;
Collecte; Slotlied: Het boek gaat dicht; Zegen; Wilhelmus (Lied 708: 1 en 6).
Radewijk 10.00 uur. Welkom; Lied 865: 1 en 3; Stil Gebed-Votum-Groet; Lied 730: 1 en 2; Psalmengebed: Psalm 142;
Zingen 1 en 3; lezen 1-5; zingen 5 en 6; lezen 6-8; zingen 7; Gebed; 1 Samuel 23: 1-5; Lied 709: 1-5; Mattheus 5: 3-10;
Lied 756: 1, 4, 5 en 6; Verkondiging; Lied 1014: 1-5; Gebeden; Collecte; Lied 708: 1, 6 en 14; Zegen.
Uitleg liturgische schikking 4-5 mei. Herinner u de namen…....Vergeet-mij-nietjes bloeien volop tijdens deze dagen dat
we stilstaan bij het koningschap, bij hen die vielen voor onze bevrijding, bij hen die stierven en sterven – nog dagelijks-,
door oorlog, geweld, machtsmisbruik. Groen mos: het groene mos geeft de stilte weer, waar herinneringen blijven
hangen. In de schikking rechts: Blauwe distel: oorlog, pijn en lijden. Witte bloemen: vrede. Rode rozen: echte vrede, door
het bloed van Christus!
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Dhr. G. Pullen is weer thuis (Kruserbrink) en mw. J. Knol-vd Sande verhuisde van Clara naar de Westeres in Beilen.
agenda: 7 mei overleg kleintje kerk, 19.00 uur in de Schakel
Donderdag 10 mei: Hemelvaartsdag. U bent van harte welkom om dit feest mee te vieren in de Opgang te Radewijk.
Uiteraard is er na afloop een kopje koffie. De Bijbelse tuin bij de kerk is ook een bezichtiging waard.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Mw; J. Sportel-Borneman, Bruchterweg 77 is voor een operatie opgenomen in het R.Z.Z.
Wijk Baalder - ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Mw Cocky Jansen, Baalder-Esch 87, heeft het verdrietige bericht gekregen dat de dokters niets meer voor haar kunnen
doen. Ze is inmiddels gelukkig naar huis uit het ziekenhuis, naar haar man. We leven met hen mee in onze gebeden en
kaarten geven écht steun.......
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363:
Gerrit Veurink (Boterbloem 101) is opgenomen in UMC Groningen.
Wijk Radewijk:
Twee nieuwe ambtsdragers: De kerkenraad is blij te kunnen melden dat voor de vacatures van scriba en diaken die
binnenkort ontstaan, twee leden zijn gevonden die deze taak willen overnemen. Het betreft Harry Versteeg (Mastdijk 3)
en Bert Nijeboer (Mastdijk 5 I) voor scriba resp. diaken. Pinksterzondag 20 mei zwaaien we de aftredende ambtsdragers
(Albert Oldehinkel en Dineke Kamphuis) uit en hopen de nieuwe te bevestigen. Tenzij er uit uw midden gegronde
bezwaren komen. Ouderlingen Alie Peeneman en Jannie Hutten hebben toegezegd nog enige tijd door te gaan. Ook dat
is goed nieuws.

Mededelingen.
Om een Europese regelgeving te creëren voor de bescherming van persoonsgegevens is een nieuwe
Europese privacy-verordening aangenomen: de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG), ofwel General Data Protection Regulation (GDPR). De GDPR zal naar verwachting in Nederland op 25
mei 2018 van kracht worden. Besloten is daarom dat de lijst van jarigen niet meer wordt opgenomen op
kerknieuws. Voor verdere info wordt verwezen naar het artikel in Kerkklank.
“De scriba van de Algemene Kerkenraad Eric van Asten heeft zich in het laatst gehouden overleg van de
AK eind april herkiesbaar gesteld voor een nieuwe periode van twee jaar. De AK heeft unaniem besloten tot
herbenoeming. Voordat hij echter wordt herbevestigd vraagt de AK om evt. bezwaren tegen zijn
herbenoeming kenbaar te maken. Bezwaar dient uiterlijk voor eind mei te worden ingediend bij de voorzitter
van de AK”.
Stichting Kinderwerk Oost Europa Nederland (KOEN) is een interkerkelijke stichting met als missie:
volwassenen in Oost Europa inspireren en motiveren om de Bijbelse boodschap uit te leggen aan kinderen.
Zo zijn er vakantiebijbelweken in Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Hongarije en Servië. Ruim 26.000 kinderen
bezoeken jaarlijks deze weken! Al het werk voor KOEN wordt gedaan door vrijwilligers. De collecte van deze
zondag is voor het werk van deze stichting. Van harte aanbevolen. De Diaconie. Meer
informatie: http://www.stichting-koen.nl/www.bibliahet.eu.
Zondag 3 juni a.s. is er een inzameling van levensmiddelen voor de Voedselbank te Hardenberg. U/jij
ontvangt daarvoor op de zondagen 20 mei (alleen in Baalderveld en Marslanden) en 27 mei (alle wijken,
behalve Baalder en Baalderveld) bij de uitgang van de kerk een tasje met daarin een opgave van de artikelen
die de Voedselbank graag zou willen ontvangen. Van harte aanbevolen. Uw Diaconie.
Stekjesmarkt Radewijk: Ook dit jaar willen wij weer de jaarlijkse stekjesmarkt organiseren op zaterdag 12
mei van 10.00 uur tot 13.00 uur op het plein bij de Opgang in Radewijk. De opbrengst is voor de Twentse
wensambulance en st.rugzakjes voor kinderen in Roemenië. Voor deze markt kunt u weer allerlei stekjes van
tuinplanten en overbodig tuingereedschap inleveren. (graag opgepot en met vermelding van de naam). Dit kan
vanaf 21 april tot 5 mei bij fam. H. Hutten, Hoogenweg 49, fam. H. Peeneman, Lindeldijk 2a en fam. Schutte,
A.Risaeustraat 4. Omdat we deze markt voor de 15de keer organiseren staat er ook een luchtkussen en is er
verkoop van ijs. Dus neem gerust uw kinderen mee.
VoTo. De muzikale dienst met Rob Favier is vanavond om 19.00 uur in de
Stephanuskerk. Favier combineert zijn boodschap met liedjes en verhalen. Hij staat
bekend om zijn unieke en eigenzinnige manier van optreden, waarbij hij zijn publiek
op humoristische wijze confronteert met zijn kijk op God, zichzelf en de mensen om
hem heen. Zijn Nederlandse teksten worden geprezen om hun poëtische
zeggingskracht en taalkundige spitsvondigheid. Humor en kwetsbaarheid zijn
terugkerende thema’s in zijn werk. Juist die combinatie maakt dat er iets ontstaat
als hij een optreden geeft. Van harte welkom in deze bijzondere avonddienst.
Gospelavond in de Wanne, woensdag 23 mei van 19.00 tot 20.00 uur. Een
vrolijke avond met mooie muziek, de zanggroep Only One Way treedt op. Iedereen is van harte welkom, de
toegang is gratis.
We zijn op zoek naar 2 vrijwilligers die eenmaal per twee weken op de donderdagavonden van 7 tot 8
uur mee wil gaan om een paar cliënten van Baalderborg te begeleiden naar het paardrijden in de manege
Hoogenweg. Je kunt contact opnemen met Barend Blekkenhorst, tel 0523262995 of een berichtje sturen
naar: barendblekkenhorst@hotmail.com .
Verrast waren we met het mooie bloemstuk namens de kerk afgelopen zondag. Onze heel hartelijke dank.
Familie Mensonides.
Hartelijk bedankt voor de kaarten, bloemen, bezoek enz. n.a.v. mijn 89e verjaardag. Mevr. H. Flierman-Bolks.
OUD PAPIER kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur tot 16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk.KOPIJ voor 'Kerk nieuws' per mail
naar kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl vóór donderdag 18.00 uur. Stencilwerk kunt u mailen naar drukwerk@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

