Zondag 2 september 2018
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
ds. P.J.H. Noordmans dhr. J. Martens dhr. T. Broekroelofs
ds. P. Langbroek
dhr. E. Herbers mw. E. Niemeijer
koor Rejoice
ds. A. de Lange
mw. J. Hutten
mw. H. Smit
dhr. G. Overweg
ds. A. de Lange
mw. J. Kampman dhr. R. Hamberg
2e: Kerk
Uitgang: Onderhoudsfonds
ORDE VAN DIENSTEN
Stephanuskerk 10:00 uur Thema: News óf fake news? Welkom en mededelingen; Intochtslied: Ps. 8: 1,2,3,6
Stil gebed; Votum en Groet; Lied 280: 1,5; Gebed van verootmoediging; Lied 836; Leefregel; Lied 840; Gebed
bij de opening van het Woord; Eerste Schriftlezing: Genesis 1: 1-5 (NBV); Tweede Schriftlezing: Johannes 1:
1-14 (NBV); Lied 518:1,5; Derde Schriftlezing: 1 Johannes 4: 1-10 (NBV); Lied 339a; Prediking; Lied
838:1,2,4; Gebeden; Inzameling van de gaven; Slotlied: 412: 1,4,6; Wegzending en zegen (3x amen)
De Opgang In deze dienst zal Hanna Marie Caitlyn Ramaker de heilige doop ontvangen. Welkom;
aanvangslied: Ps 19: 1; stil gebed; begroeting; vervolg aanvangslied: Ps 19: 4; verootmoeding; leefregel: Deut
5: 8-9a; Lied 304: 1, 2 en 3; zingen: Diep, diep, diep als de zee (Kinderopwekking 68); Lied 348: 6, 8 en 9;
gebed van de zondag; inleiding op de lezing; Daniël 3: 12-28 (NBV); Lied 825: 6; prediking; Lied 154B in
wisselzang; mededelingen; dank- en voorbeden; inzameling van de gaven; kinderen terug uit oppas; slotlied:
Ps 150: 1 en 2; zegen beantwoord met een gezongen AMEN.
Baaldervelddienst Koor Rejoice zingt. Welkom door ouderling van dienst. Aanvangslied lied 139 B.
Begroeting. Drempelgebed met lied 424. Zingen: Goedemorgen welkom allemaal. Inleiding bij het thema “Een
goed gesprek.” Koor zingt twee liederen. Kindernevendienst. Lezing Marcus 8 vers 27 t/m 32. Overweging
“Een goed gesprek“. Koor Rejoice zingt. Collecte. Dankgebed en zingen God van alle mensen. Wegzending.
Zingen: Het boek gaat dicht. Zegen. Een goed gesprek bij de koffie.
Stephanuskerk 19:00 uur Dit is de 1e van een serie van 3 thema-zangdiensten met als thema offers, verbond en
Erediensten
10:00 uur Stephanuskerk
10:30 uur Baalderveld
10:00 uur Radewijk
11:00 uur Oostloorn
19:00 uur Stephanuskerk
Collecten
1e: Diaconie

bloed. In bijbelse tijden was iedereen vertrouwd met deze woorden en gebruiken. Maar ons zijn ze vreemd geworden: De
kerk is geen tempel. De liturgische tafel geen altaar. De dominee geen priester. En ipv het offeren van een dier geven we
wat geld in de collecte. Dat wij niet meer vertrouwd zijn met deze gebruiken is op zich geen ramp, maar levert wel een
probleem op: de evangelisten en apostelen hebben de betekenis van de Here Jezus juist in deze termen proberen te
vatten. Ze noemen hem hogepriester of paaslam, ze wijzen op de betekenis van zijn bloed en het offer van zijn leven, en
spreken van een nieuw verbond. Maar wat ze daarmee zeggen wilden ontgaat ons voor een groot deel. De kans bestaat
dat we er zelfs heel andere dingen bij denken dan eigenlijk bedoeld zijn. Gelukkig kunnen we met een beetje moeite toch
wel de muziek horen die er in deze woorden en gebruiken schuil gaat. Vanavond staan we stil bij offers die uit
dankbaarheid worden gebracht. De volgende keer (30 sept - verbond) gaat het om offers die uitdrukking zijn van
onderlinge verbondenheid. En de 3e keer (11 nov - bloed) gaat het over offers, waardoor verstoorde verhoudingen weer
worden hersteld. Orde van dienst: Ps 116: 1+2 en 8; stil gebed; begroeting; Lied 195; inleiding; Gebed om de

heilige Geest; Gen 4: 3-5a; Lied 364: 1, 2 en 5; Lev 1: 3-9; Lied 365: 4, 5 en 6; Amos 5: 21-24; Ps 50: 5 en 6;
Efeze 5: 1-2; Lied 376: 7; 1 Pe 2: 5; Lied 971: 1+2; credo; Lied 972: 5, 6 en 10; Avondgebed; collecte; Lied
236: 1 t/m 4; Zegen beantwoord met gezongen AMEN
Wijk Centrum-(Zuid en Noord): ds. Noordmans, tel. 261507, mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744,
ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653.
Zieken In CFH verblijft voor revalidatie mw. G. Dasselaar (Vechtvoorde). Dhr. P.R. de Ruiter, Vechtvoorde
39, ligt in het ziekenhuis (K 117) voor onderzoek. We hopen met hem dat hij zijn ritme voor de chemo’s straks
weer op kan pakken, want die slaan goed aan. Mw. J. Kollen-Edelijn, Salland 19, is opgenomen in de
Meander, Burg Bramerstraat 70. In CFH is nog Mw. B. Salomons-Borg, Havenweg 2 (Baander K29).
Op 26 augustus is op 91 jarige leeftijd overleden Henderika Maria Compagne-Westerveld. Zij
woonde in Oostloorn. De rouwdienst is maandag 3 september om 13.30 uur in De Lariks, waarna
zij bij haar man in Dedemsvaart (begraafplaats Mulderij) begraven zal worden. Zij die de
rouwdienst willen bezoeken worden om 13.00 uur in De Lariks verwacht. We leven mee met haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Startzondag Centrum In Hardenberg Centrum vieren wij op zondag 16 september onze startzondag. Wat het
thema betreft willen we graag aansluiten bij het jaarthema in veel protestantse gemeenten: ‘Een goed
gesprek’. De kerkdienst is om 10.00 uur in de Stephanuskerk. Na de dienst is er een leuk programma. Eerst in
De Schakel en daarna een korte wandeling met gezamenlijk broodjes eten en een leuke herinnering aan deze
zondag. Iedereen hartelijk uitgenodigd om mee te doen.
Vakantie voorbij Ook voor ons zit de vakantie er weer op. Veel gefietst in het eigen land, rond Putten en
daarna bij Zutphen. Maar nog leuker vind ik het om jullie te laten weten dat we opa en oma zijn geworden in
de vakantie! Ons eerste kleinkind heet Simon Peter! Hij is de zoon van Gerda en Joost van Duijn, in Bilthoven.
We zijn heel blij en dankbaar. (Pieter en Anke Noordmans).
WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Geboren Erwin en Ellen Hutten, Boterbloem 102, vertellen ons op hun mooie geboortekaartje dat ze beretrots
zijn met de geboorte van hun eerste kindje, een zoon. Zijn naam is Bram. Hij is geboren op 17 juli. Ouders
van harte gefeliciteerd.
Wijknieuws U krijgt rondom de startzondag de post van de kerk in onze wijk met daarin de nieuwsbrief en het
envelopje voor de Baalderveldpot. Deze inzameling voor het eigen wijkwerk bevelen wij van harte bij iedereen
aan. Mocht u de post gemist hebben laat dat dan even weten.
Diensten De volgende dienst in de Beek is op zondag 16 september. Dan gaat ds. Zijn uit Lemele voor. Op
zondag 30 september komen we samen in de Wanne voor een experimentele dienst.
Doop Op zondag 7 oktober vieren we de doopdienst. Dan zal ook het koor Animato zingen. Ouders die een
kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met ds. Langbroek.
Taakgroep Pastoraat Wanneer u bezoek ontvangen wilt, om welke reden ook, dan is wijkpredikant Piet
Langbroek hiervoor beschikbaar, alsmede de leden van de taakgroep pastoraat. U kunt telefonisch of per mail
een afspraak maken.
WIJK Baalder: ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Zieken Mw. Dineke Hoogeveen, Hofweg 80, is nog in het Medisch Spectrum Twente, kamer E-4-099,
Postbus 50.000 7500 KA Enschede.
Zondagmiddagen voor alleengaanden op 9 september a.s. beginnen de zondagmiddagen voor mensen die
zin hebben in een gezellige ontmoeting weer in de wijkboerderij in Baalder. In de regel komen hier mensen
van 55+ en die hebben het dan echt mooi met elkaar. Zin in een kop koffie, een gesprek, een spelletje, een
drankje? Vooral komen dan! De boerderij is open vanaf 14.30-17.30 uur, adres: Beekberg 45.
Op 9 september is het startzondag, met weer een Baalderdienst om 10 uur in Sporthal de Kamp. Deze
dienst heeft als thema: 'Een goed gesprek', waarbij een dialoog tussen Jezus en een zekere Nicodemus gaat
tonen, hoe een gesprek diepgang krijgt. Voorganger is ds. Wim van der Wel en het koor zorgt voor muzikale
begeleiding. Voor kinderen is er een afzonderlijke activiteit. En na afloop van de dienst is er koffie, thee en
limonade. Iedereen, in het bijzonder bewoners van Baalder, van harte uitgenodigd!
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.
Agenda Maandag 3 september overleg startzondag Radewijk, 20:00 uur De Opgang.
Dinsdag 4 september wijkkerkenraad Radewijk, 19.45 uur De Opgang.
Ouderenmiddag Radewijk Na een rustperiode beginnen we weer met onze ouderenmiddag op dinsdag 4
september om 14.00 uur in De Opgang. Deze middag komt ds. van Doorn uit Bruchterveld.
Vossen gezocht! Tijdens de startweek wordt er een vossenjacht georganiseerd voor de jeugd van groep 3-8.
Hiervoor zijn we op zoek naar een aantal vossen. Wil je meehelpen? Geef je dan voor 12 september op bij
Jolanda Spijkers (gerbenenjolanda@hotmail.com / 216415) Dan zien we je graag op woensdag 19 september
van 14:00-16:30 bij “De Opgang”.
MEDEDELINGEN
Samen Zingen Zaterdagavond 8 september a.s. samen zingen in de Hőftekerk liederen van vroeger en nu.
Mmv Herman Boerman (orgel) Mariska Schagen (sopraan) Klaasjan Pullen(saxofoon) en Berthil Niezink
(piano). Aanvang 19.30, toegang gratis wel een collecte. Tot zaterdag!!
Eind augustus of begin september wordt de nieuwe folder van Zin in (voorheen
Voto) bij u bezorgd. MIS HEM NIET! Er staan weer veel boeiende activiteiten op het
programma in het kader van zingeving en geloofsverdieping. We hopen velen van u,
jong en oud te verwelkomen. Kijk ook op www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
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

