Erediensten
10:00 uur Höftekerk
10:00 uur Radewijk
19:00 uur Stephanuskerk

Zondag 13 mei 2018
Voorganger
Ouderling
Organist
ds. P. Langbroek
mw. F. De Weerd
mw.H. Smit
ds. P.J.H. Noordmans mw. A. Peeneman
dhr. J. Kamphuis
ds. P.J.H. Noordmans mw. J. Welleweerd
mw. H. Davenschot

Collecten 1e: diaconie; 2e: Kerk; uitgang: onderhoudsfonds.
Orde van diensten
10.00 uur Höftekerk Welkom en afkondigingen. Beginlied 663 vers 1 en 2 Al heeft Hij ons verlaten. Begroeting. Wij
zingen als drempelgebed lied 356 vers 1,2,6 en 7 O God die uit het water. Inleiding bij de doop en gebed. Naam en
doopkaars. Doop van Bastijn. We zingen staande het dooplied. Lezing Genesis 9 vers 8 t/m 17. Overweging. Lied 982
vers 1, 2 en 3 In de bloembol is de krokus. Dankgebed en Voorbede en samen bidden wij het ‘Onze Vader’. Inzameling
van de collecte. Wegzending. Slotlied 416 vers 1,2,3,4 Ga met God en Hij zal met je zijn. Zegen.
10:00 uur De Opgang zie website vanaf vrijdagavond.
19:00 uur Stephanuskerk Omdat we net terug zijn uit Israël zal in deze avonddienst aandacht aan onze reis besteed
worden. Orde van dienst: zie website vanaf vrijdagavond..
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Zieken Dhr. Jan Altena, Gedempte Haven 45, verblijft op de Delle in CFH. Mw E. van der Veen-Hekman, Vechtvoorde,
is vanuit het ziekenhuis naar een zorgcentrum in Apeldoorn verhuisd.
Agenda dinsdag 15 mei: moderamen kerkenraad Radewijk, 20:00 uur De Opgang.
Woensdag 16 mei: pastoraatscursus 19:30 uur, De Schakel.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken Mw. Jet Sportel-Borneman, Bruchterweg, herstelt thuis van een zware operatie en wacht de uitslagen van het
onderzoek af. Dhr. H. Kruithof, Salland 45, is in CFH De Esch K 5. Hij knapt weer wat op.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363
Op dinsdag 8 mei overleed Gerrit Veurink op de leeftijd van 63 jaar. Gerrit was al geruime tijd ernstig ziek,
verbleef lange tijd in het UMCG, omringd door zijn vrouw en kinderen. Wij wensen Aly, en Ingrid met Maarten
en Stéphanie met Bert kracht en troost toe in het vertrouwen dat hun man en vader bij de Eeuwige geborgen is.
(Adres: Boterbloem 101, 7772 NB)
Doop Op zondag 13 mei wordt in de Stephanuskerk het zoontje van Harm en Liedeweij Roeten gedoopt. Bastijn is
geboren op 21 januari 2018 en zijn doopnaam is Koenraad Wiebe. Het gezin woont in de Marslanden, Kamferbekestraat
47, 7773 CS. Wij feliciteren de ouders en familie en wensen hen zegen toe.
Baaldervelddienst op 20 mei in de Beek, ds. Jan Kruiter zal in de dienst op Pinksterfeest voorgaan, aanvang 10:30 uur.
Dank Voor uw belangstelling en meeleven die wij tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder en
oma, Jenny Lamberink-Altena hebben ondervonden willen wij u hartelijk danken. Al de kaarten, bezoekjes en gebeden
hebben ons getroost en gesterkt. Hartelijk dank, Marinus Lamberink, kinderen en kleinkinderen, Gele Lis 17, 7772 MN.
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
Zieken Dhr. G.J. Kamphuis, Gramsbergerweg 84, is opnieuw opgenomen in Clara, Revalidatieunit 5, kamer 6.
Baalderdienst zondag 20 mei Op zondag 20 mei om 10.00 uur in sporthal ‘de Kamp’ in Baalder gaan we Pinksteren
vieren. Met Pinksteren komt de Geest over de leerlingen van Jezus en wordt de kerk geboren. Dat klinkt als “een
kerkgebouw”, maar kerk betekent vooral “wie van de Heer zijn”. Een wereldwijde beweging wordt geboren en wij horen
erbij. De voorganger van deze dienst is Wim van der Wel en de Nu-Je-Onderweg-Band zal de muzikale ondersteuning
verzorgen. Het thema is ‘Een geest van liefde’. Er is oppas voor de kleintjes. Voor de kinderen tot groep 6 is er een
knutselwerkje en voor de tieners is er TOZ. Het zou prachtig zijn als iedereen iets in zijn of haar kleren heeft van “rood” óf
iets dat met liefde (hartjes enzo!) te maken heeft. We gaan er een mooi feest van maken. Iedereen is welkom…. jij ook!
Ds. van der Wel is a.s. maandag afwezig i.v.m. de studie missionaire specialisatie. De rest van de week is hij wel
gewoon beschikbaar.

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 respectievelijk 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.
Ouderenmiddag Radewijk Op dinsdag 15 mei sluiten we dit seizoen af met de kleppertour. We vertrekken om 13.30 uur
vanaf Gebouw Hoogenweg. Na de busreis gaan we ook eten bij Gebouw Hoogenweg.
Mededelingen

In de toekomst kijken? Stel je voor dat je winnende cijfers van de lotto zou weten! Maar zou je ook willen weten van de
tegenslagen die voor je liggen? Trouwens: ligt de toekomst wel vast? En is het niet gezonder om bij de dag te leven, in
een goed vertrouwen? Dat is het voorstel dat Jezus doet. Over deze dingen gaat het in de volgende ‘kleintje kerk’:
bedoeld voor jongeren (18-35 jaar) die op een andere manier even met het geloof willen bezig zijn. Wel samen, maar
veel losser, speelser dan een gewone kerkdienst. Graag tot ziens op 27 mei, 12:00 uur Höftekerk. PS: Vergeet je
mobieltje niet mee te nemen.
Reisje PKN Ouderen Hardenberg is op woensdag 30 mei. We vertrekken om 13.00 uur bij De Schakel. Er zijn nog een
aantal plaatsen over in de bus. Wie nog mee wil mag bellen met Hennie Meier tel. 266955. Bij terugkomst om circa 18.00
uur staat een stamppotbuffet voor ons klaar in De Schakel. Is een middagtocht te vermoeiend voor u, dan kunt u ook aan
de maaltijd aanschuiven. Hiervoor moet u zich ook opgeven bij Hennie Meier; de kosten zijn dan € 15,00.
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.
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.
Uitnodiging theatervoorstelling De OmZieners De voormalige armenkolonie de Ommerschans bestaat 200 jaar. De
Historische Vereniging Ommerschans organiseert in dit kader verschillende festiviteiten. Een daarvan is de
theatervoorstelling De OmZieners, geïnspireerd op de kwetsbaarheid die armoede met zich meebrengt op elk
levensterrein; arbeidsparticipatie, gezondheid, scholing, huisvesting etc. Te zien: vrijdagavond 25 mei in Theater de
Voorvegter Badhuisplein 3 Hardenberg. Aanvang 20:00 uur. Toegang: vrije gift na afloop. Aanmelden via
omzieners@gmail.com (niet verplicht, wel aan te raden.) Van harte aanbevolen. De Diaconie.
Zingen en bidden met Open Doors Vrijdagavond 1 juni is de avond waarop in heel Nederland en daarbuiten vervolgde
christenen centraal staan. Vervolgde christenen hebben te maken met discriminatie, bedreiging en geweld, vanwege hun
christelijk geloof. In de Hessenwegkerk, Hessenweg 47 te Heemse, zal er van 19.30 - 20.30 uur een speciale samenzang
zijn voor jong en oud, onder begeleiding van Ellert Bos. Tijdens de samenzang zal er een collecte zijn voor Open Doors.
Daarnaast is er de mogelijkheid om een gift te geven ter bestrijding van de onkosten. Na de samenzang is er gelegenheid
voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. Vanaf 21 uur zal een spreker van Open Doors vertellen over de Vervolgde
Kerk. Om 22 uur begint de Nacht van Gebed tot de volgende ochtend 6 uur. Christenen uit Hardenberg en omgeving
bidden dan voor vervolgde christenen. Voor eten en drinken wordt gezorgd. De keus is aan u bij welke onderdelen u die
avond en/of nacht aanwezig wilt zijn. Voor meer info kunt u bellen met 0529-455516. Zie ook www.opendoors.nl. Graag
tot ziens op 1 juni!
Bedankt
• Hartelijk dank voor de bloemen die ik afgelopen zondag kreeg van de kerk. Het doet ons goed in deze
spannende tijd ook namens Jannes. Hartelijke groet van Hennie van der Velde.
•

Bedankt voor de attentie, kaarten en telefoontjes door het vallen en breken van mijn bekken.
Groeten van J. en R. Lennips, Fortuinstraat 9.

•

Graag wil ik iedereen bedanken voor alle reacties na het overlijden van mijn lieve man Frederik Odink. De
belangstelling was en is overweldigend. Hennie Odink-Lenderink en kinderen, Rodedijk 18.

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
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

