Zondag, 16 september 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans
dhr. C. Dicke
dhr. H. Boerman
Liedboekkoor
10:30 uur Baalderveld
ds. G. Zijl, Lemele
dhr. E. Dijkhuis
mw. H. Smit
10:00 uur Radewijk
mw. N. Jonkers
dhr. G.J. Ramaker dhr. J. Broekroelofs
Kunst in de Kerk
11:00 uur Oostloorn
ds. R.P. Heij
19:00 uur Stephanuskerkds. P.J.H. Noordmans
dhr. A. Mulder
mw. H. Davenschot
Collecten:
1e
Diaconie
2e
Vredeswerk
Uitgang Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas. Kindernevendienst is er in de dienst van Radewijk.
Orden van diensten
Stephanuskerk 10.00 uur. Thema ‘EEN GOED GESPREK’. Welkom; Lied 791; Stilte; Bemoediging en Groet; Lied
216; Gebed van verootmoediging; Lied 818: koor 1, allen 2; Leefregel; Lied 117A: 1; Gebed bij het Woord; Lied 695:
koor 1 en 2; allen 3, 4 en 5; Marcus 8: 27-33(NBV); Lied 848; Prediking; Lied 667: koor 1, allen 2, koor 3, allen 4, 5 en
6; Gebed; Inzameling van de gaven; Lied: 423; Wegzending en Zegen (gezongen amen – nieuw!); (Na de dienst uitleg
van startzondag-programma).
Radewijk 10.00 uur. Welkom; Lied 276: 1 en 3; Bemoediging en groet; Inleiding op het thema; Lied 280: 3,4, 7;
Gebed met 368g; Lied 827: 1 en 4: Gebed; KND met wegzendlied; Schriftlezing: Johannes 10: 1-16; Lied 653:1, 6 en
7; Overweging; Lied 992: 1, 2, 3 en 4; Dankgebed; Collecte; Slotlied 1014; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. Welkom; Psalm 91: 1 en 3; Stil gebed; Votum en Groet; Openingstekst: Psalm 92:23(NBV); Lied 243; Gebed; Genesis 32: 23-33(NBV) ‘Jacob bij de Jabbok’; Lied 281: 1,2,3,4,5,6,7,10; Johannes 3: 1-8
(NBV) ‘Nikodemus kwam in de nacht naar Jezus’; Lied 675: 1; Lucas 24: 28-35 (NBV) ‘Blijf bij ons, want het is bijna
avond’; Lied 263; Overdenking; Lied 91A; Gebeden; Inzameling van de gaven; Slotlied: 23C; Zegen.
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.
Op woensdag 5 september is plotseling overleden: Jans Emmens, op de leeftijd van 74 jaar. Hij woonde aan
de Adm. Helfrichstraat. De afscheidsdienst, voorafgaande aan de crematie, was 10 september in " de
Lariks". We wensen zijn familie, vrienden en bekenden heel veel sterkte toe.
Dhr. P.R. de Ruiter, Vechtvoorde 39, is weer thuis en hoopt weer te kunnen starten met de laatste 2 chemokuren.
Mw. B. Salomons-Borg, Havenweg 2, is vanuit CFH nu gaan wonen in Oostloorn (Bellefleur K 005).
Dhr. A.P.J. Cazemier, Markt 60, woont nu in Het Vechtdalhuis.
Startzondag Centrum – vandaag! (zondag 16 september): In Hardenberg Centrum vieren wij vandaag de
Startzondag. Het thema is: “Een goed gesprek”. De Startdienst is om 10.00 uur, in de Stephanuskerk. Na de dienst is
er nog 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. Ook gasten en buren en
bekenden… Hoe meer deelnemers hoe mooier!
Wijk Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Op 23 september vieren we in de Baalderdienst de inzet van mensen voor de kerk als ambtsdrager én sowieso, de
inzet van mensen voor elkaar, voor God, voor de wijk en de kerk. We staan stil bij het vertrek: van Rines
Groothuismink (scriba van de opgeven classis Hardenberg), Herman van Olst (diaken), Gerard Bolks (diaken), en
Betsy ter Maat en Irene Hallink (als ouderling/jeugdouderling). We verheugen ons over het aantreden Hans Harlaar en
Geja Taatgen als diaken, van Albert Nieborg als ouderling (duo-baan met Ineke) over het feit dat Wim Laarman nog
vier jaar doorgaat als diaken. En wellicht zit er nog wat in het vat….. Daarnaast gaan Jelto en Janet Drenth nog 2 jaar
door als ouderling. We zijn blij en daarom is het thema “mooi veur mekoar”. De nu-je-onderwegband zorgt voor de
begeleiding, ds. Wim van der Wel is de voorganger. Er is een activiteit voor de kinderen van groep 1-6 en voor TOZ
én we hebben de oppas opgepimpt met o.a. een ballenbak! Laat die kleintjes maar komen…….
Wijk Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Baaldervelddiensten. In de dienst van vandaag gaat ds. Zijl uit Lemele voor. Op zondag 30 september komen we om
10:30 uur samen in de Wanne voor een experimentele dienst. We gaan aan de gang met het thema ‘Een goed
gesprek’. Op zondag 7 oktober vieren we de doopdienst waarin jeugdkoor Animato meewerkt.
Geboren: Dankbaar en blij zijn Bas en Wilma Huisinga met de geboorte van hun zoon Daan en broertje van Eva op
4 september. Wij feliciteren hen en wensen het gezin alle goeds toe. (adres: Margriet 23, 7772 NC)

Bertha Nijeboer is opgenomen in CFH op de revalidatie afdeling, unit 2 kamer 16. Ze is er al een week en zal
misschien na het weekend weer thuiskomen maar dat is nog niet zeker. We wensen haar sterkte toe. (huisadres
is Herderstasje 42.)
Vakantie: wijkpredikant Piet Langbroek heeft vakantie tot en met donderdag 27 september. Ds. Wim van de Wel
neemt waar.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.
Zondag 23 september 2018 is er de startzondag in Radewijk.
Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele blijken van medeleven die wij ontvingen na het overlijden van onze
lieve moeder, oma en overgrootmoeder Geertruida Snoeijink-Pas. Dit heeft ons goed gedaan en is een steun oor
ons geweest. Familie Snoeijink, Radewijkerweg 32, Radewijk.
Mededelingen.
Wijzigingen collecterooster 2018 zondagen 30 september en 7 oktober 2018. Op zondag 30 september is
de 1e collecte bestemd voor de actie: “Versterk de kerk in het Midden-Oosten” in plaats van voor “de Diaconie” De
2e collecte is bestemd voor de “Kerk” in plaats van “Kerk en Israël”. Op zondag 7 oktober is de 2e collecte bestemd
voor “Kerk en Israël” in plaats van voor de “Kerk”. Van harte aanbevolen. De Diaconie.
Collecte vredeswerk. Op deze Vredeszondag is de collecte bestemd voor het vredeswerk van Kerk in Actie en
PAX, die zich namens de PKN inzetten voor vrede. Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die
groepen jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun voor De Vrolijkheid, die in AZC’s
met ouder-kindprojecten familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen bevordert. In
Sebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun
verhalen te vertellen en daardoor emoties te verwerken. Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL10
ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk o.v.v. collecte Vredeswerk. Van harte aanbevolen. De Diaconie.
OUDERENMIDDAG HARDENBERG. We starten weer op dinsdag 25 september om 14.00 uur in De Schakel met
Jan en Tine Visser. Zij hebben een fietstocht gemaakt naar Rome en laten ons daarvan mee genieten. Iedereen is
welkom. Voor vervoer kunt u bellen met Gerard Timmerman tel. 0523-261735
Cadeautjesmarkt gaat weer een begin maken. Op woensdag 19 september is de koffiemorgen in de Schakel, waar
we terugkijken naar de afgelopen periode. We bespreken wat we deze herfst gaan doen en voor welk goed doel.
Wij komen elke woensdagmorgen bijeen in de kelder van de Schakel om creatief bezig te zijn of gewoon gezellig
met elkaar te babbelen onder genot van een kop koffie. Dus dames heb je interesse om op woensdagmorgen er
eens even uit te zijn, u bent van harte welkom. Wilt u meer informatie u kunt altijd bellen met een van ons. Op
woensdag 26 september om 9.30 uur in de kelder van de Schakel is er dan voor de werkmorgen. Miny tel
nr.264877, Janny tel.nr.260381, Hilly tel.nr.270888, Roelie tel.nr.270870
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 5 oktober van 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 6 oktober
van 10:00 tot 13:00 uur wordt er weer een kleding en boekenbeurs gehouden in de Schakel. Heeft u thuis
nog goede, bruikbare kleding (ook graag kinderkleding) en boeken voor dit doel, dan kunt u deze inleveren op de
volgende adressen: 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, Löhnisweg 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
informatie: Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl.
Het goede doel is Stichting Bobokan, Burkina Faso. Wij ondersteunen met onze stichting onze school in
Bobodioulasso. Op dit moment zitten er ruim 300 leerlingen verdeeld over 6 lokalen op school. We zijn een heel kleine
stichting, die begonnen is toen onze dochter in 2002 naar Burkina Faso ging om daar haar Foster Parent kindje te
bezoeken. Ze ontmoette hier Salia Traore die met zijn vrienden een stichting was begonnen om de kinderen in zijn
wijk meer kansen te kunnen bieden dan die ze zelf hadden gehad. Ondertussen hebben we ruim 300 leerlingen op
school verdeeld over 6 lokalen en 6 leerkrachten. We hopen door middel van de verkoop van eigen gemaakte zeep in
Bobo en de huuropbrengst van een stuk land dat we onlangs hebben gekocht, zover te komen dat de hulp van onze
stichting niet meer nodig zal zijn omdat ze zich zelf kunnen bedruipen. Dat is een WENS maar zover is het nog lang
niet en blijven we afhankelijk van giften uit Nederland. We zijn dan ook erg blij dat de opbrengst van de kleding- en
boekenbeurs deze keer naar BOBOKAN gaat. Voor meer informatie www.bobokan.nl Alvast alle gevers hartelijk dank
u wel! Hannie Rutgers
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

