Zondag 30 september 2018
Erediensten

Voorganger

Ouderling

Organist

Bijzonderheden

10:00 uur Stephanuskerk
ds. P.J.H. Noordmans dhr. J. Muis
dhr. T. Broekroelofs Zanggroep ‘El Shaddai’
10:00 uur Radewijk
ds. A. de Lange
mw. I. Hoekerswever dhr. J. Kamphuis
10:30 uur Baalderveld (in De Wanne) ds. P. Langbroek
dhr. M. Van Baardwijk mw. E. Niemeijer
Experimentele dienst
19:00 uur Stephanuskerk
ds. A. de Lange
mw. M. Hoving
mw. H. Smit
11:00 uur Oostloorn
dhr. L.R. Kramer
Collecten:
1e: Versterk de kerk in het Midden Oosten 2e: Kerk
Uitgang: Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas. Kinderdienst is er in de dienst van Radewijk.

ORDE VAN DIENSTEN
Stephanuskerk 10:00 uur M.m.v.Zanggroep ‘El Shaddai’ (uit Wierden) El Shaddai zingt voor aanvang van de dienst:
‘Mijn hoop en mijn kracht’; Welkom en mededelingen; Beginlied: Ps. 146: 1,5; Stil gebed; Bemoediging en Groet; Gebed
van verootmoediging; Lied 1005: 1,2,5; El Shaddai zingt: 1. Vader U bent goed (Opw 630) 2. Nieuw Jeruzalem (Lichtstad)
Gebed bij de opening van het Woord; 1e Schriftlezing: Marcus 12: 28-34 (NBV); 2e Schriftlezing: Jakobus 2: 1-13 (NBV);
Lied 320: 1,2,3; Overdenking “Geloof lééft in wat je doet”; El Shaddai zingt: Voor altijd mijn vriend (Opw 562); Zingen
(samen met El Shaddai): Abba Vader; Gebeden; Inzameling gaven; tijdens de inzameling zingt El Shaddai: Zegen
aanbidding (Opw 454); Slotlied: 976; Zegen-3x amen (nieuwe uitvoering); El Shaddai zingt een Irish blessing (zegenlied).
Radewijk 10.00 uur. Aanvangslied: Ps 86: 1; stil gebed; begroeting; vervolg aanvangslied: Ps 86: 4; verootmoediging;
leefregel: waarschuwingen tegen de hoogmoed (verzen uit Spreuken 15 en 16); Lied 310: 1 t/m 5; gebed van de zondag;
inleiding op de lezingen; lezen Dan 4: 16-24 (NBV); Ps 76: 3 en 4; lezen Dan 4: 26-34 (NBV); Gez 107: 1 en 2 (Liedboek
1973); prediking; Lied 994: 1 t/m 4; mededelingen; dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader; inzameling gaven;
slotlied 906: 3 en 4; zegen beantwoord met een gezongen AMEN.
Stephanuskerk 19.00 uur themazangdienst (dit is de 2e in een serie van 3drie over offers, verbond en bloed) Ps 105:
1+3; stil gebed; begroeting; Lied 195; Offers bij het sluiten van een verbond; gebed; Ex 24: 3-8; Ps 119A: 1+4; Jer 2: 4-5;
Ps 78: 3; Jer 31:31-33; Lied 324: 1, 2 en 3; Luc 22: 19-20; Lied 351: 1; Hebr 9: 11-15 Lied 512: 1 t/m 4; credo; Lied 557:
1, 2 en 3; avondgebed; inzameling gaven; Lied 239: 1, 2, 5 en 7; Zegen + 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 Mw. G. Meijer-Marsman, Salland 66 heeft een wervel gebroken na een val. Ze is nu terug uit het ziekenhuis, om
thuis verder te herstellen. De heer N.J. van Vliet, Salland, is een paar week geleden gevallen, waarna hij een
heupoperatie moest ondergaan. Inmiddels verblijft hij in de buurt van zijn zoon. Een kaartje zal hem goed doen:
Reactiveringscentrum Klimop, T.a.v. de heer N.J. van Vliet, kamer 309, Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG Harderwijk.
We beleefden vorige week de start van het nieuwe seizoen. Er was van maandag - zaterdag een leuk programma
voor de kinderen en de jeugd en op zondag een startdienst gevolgd door levendige gesprekken over geloof en leven
waardoor we elkaar wat beter leerden kennen. Langs deze weg de vele vrijwilligers die die mogelijk maakten en allen die
wat te eten mee brachten voor tussen de middag, hartelijk dank!
Ds en mw de Lange hebben vakantie tot en met zondag 14 oktober. Ds. Noordmans (261507) en mw. Jonkers
(263744) nemen voor hen waar.
Bevestiging pastoraal bezoekers en diaken – zondag 14 oktober Voor de centrum wijken worden op zondag 14
oktober twee pastoraal bezoekers bevestigd en één diaken. De dienst is om 10.00 uur in de Stephanuskerk. De pastoraal
bezoekers zijn: mw. Lies van Noort, Leeuwerikstraat en dhr Gert Weitkamp, Voorstraat. De te bevestigen diaken is
Zientje Lammers, Bruchterbeekweg. We zijn blij met deze gemeenteleden; zij willen helpen bij het uitvoeren van het
belangrijke werk van onze gemeente, pastoraal en diaconaal. Verder zijn er een aantal leden van de kerkenraad die een
termijn vervuld hebben, maar zij zetten hun werkzaamheden voort. Dat geeft veel moed! We nemen op 14 oktober
afscheid van deze leden van onze kerkenraad: Henk Altena, Jan Muis en Jannie Plaggenmarsch; wij zijn hen veel dank
verschuldigd voor hun trouwe dienst! Helaas zijn er nog enkele vacatures! Stilletjes hopen en bidden wij dat daar ook nog
mensen voor gevonden worden, maar tot op heden hebben wij ze nog niet ontdekt! Er is dringend hulp nodig (diaken en
of ouderling) aan de Parkweg/Bisschopshof én aan de Lage Gaardenstraat en omgeving. Verder nog enkele diakenen in
Hardenberg Centrum. Hoort u / hoor jij ons roepen?
WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 267363.
Zieken Mw. Bertha Nijeboer, Herderstasje 42, is inmiddels weer thuis uit Clara. Ze moet nu thuis verder revalideren en
dat zal nog best een tijd duren. Een kaartje doet goed!
Baaldervelddiensten
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.

WIJK Baalder: ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.
Op 21 september is in de leeftijd van 101 jaar Zwaantje Altena-Huisjes overleden. Ze was sinds 7 februari
2012 weduwe van Harm Altena. We leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. Mw. Altena
woonde lang in Oostloorn. Vijf dagen na haar verjaardag sliep ze vol vertrouwen op God in. Op de rouwbrief
staat “mijn hulp is van de Here”. Zo is het, in leven en in sterven. De uitvaart vond 28 september jl. plaats (dit
bericht is al afgekondigd).
Bij de morgendienst van 7 oktober: De eerste zondag van oktober is altijd de zondag waarop de onopgeefbare
verbondenheid van onze Protestantse kerk – én dus van ons christenen – met Israël centraal staat. Daar wordt op het
ogenblik over gediscussieerd omdat collega Jan Offringa uit Wijk bij Duurstede – liberaal theoloog – vindt dat die
verbondenheid bést opgeefbaar is. Dat roept in dagblad Trouw en elders een hele discussie op. Wel genoeg reden om in
de morgendienst aandacht te besteden aan het contact en de band tussen het volk Israël en de kerk. Niet om tijdens de
morgendienst te gaan discussiëren – prima om dat daarna te doen – maar wel om erbij stil te staan.
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653. Geen berichten ontvangen.
MEDEDELINGEN

Op woensdag 3 oktober kunnen er GEEN collectemunten worden gehaald bij de Schakel.
Gezocht: Vrijwilligers, die willen helpen bij de Meanderdiensten. Je hoeft maar één keer in de vijf weken (in een groep
met andere vrijwilligers) te helpen. Voor meer informatie: tel. 266653.
Donderdag 4 oktober is er de herdenking van Kamp Molengoot, georganiseerd door de "Stichting Joods Werkkamp
Molengoot." In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 zijn alle 150 Joodse mannen en jongens die daar toen aanwezig waren,
weggevoerd om via Kamp Westerbork naar de vernietigingskampen gedeporteerd te worden, waar hun leven op een
afschuwelijke wijze eindigde. Evenals voorgaande jaren wil men met elkaar op deze plek een waardige herdenking
houden, om de namen te blijven noemen zodat ze nooit worden vergeten.
Om 14.00 uur: is er ontvangst in het Buurthuis "De Paerdestal, Wetterkoelenweg 5, 7798 CX Collendoorn.
Om 14.30 uur: vertrek naar het monument (Luggersweg te Collendoorn), waar de herdenking plaats vindt. Voor meer
informatie: secretariaat "Stichting Joods Werkkamp Molengoot": j.wiegman11@kpnplanet.nl
7 oktober is de wijkgebonden collecte voor de schooltasjes voor kinderen in Roemenië. Helpt u mee zodat deze
kinderen ook weer naar school kunnen? Er mogen ook schoolspullen in natura ingeleverd worden. Inleveradres: Alb.
Risaeusstraat 4. Namens iedereen bedankt.
Overal is intussen de nieuwe folder van Zin in (voorheen Voto) bezorgd. Hebt u zich al aangemeld voor één of meer
activiteiten? Zo ja, dan zullen we u graag verwelkomen. Zo nee, dan hopen we dat u dit alsnog doet, anders mist u veel
interessante activiteiten. Folder kwijt of gemist? Op de leestafels in de kerkgebouwen, bij boekhandel Heijink, Bruna of in
de bibliotheek liggen ze nog om mee te nemen! We hopen velen van u, jong en oud, te
verwelkomen.
Onze activiteiten beginnen: 1) Cursus “Kom Heilige Geest”; drie avonden met ds. De Kok; start
1 oktober; 20.00 uur; Aerninckhoff. 2) Film ”The good lie”; eenmalig: 10 oktober; 20.00 uur; Bios
Hardenberg (Voorveghter); entree € 5,-. Kijk ook op www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
Dinsdag 16 oktober avond voor alle vrijwilligers in Centrum Zuid en Noord. Dinsdagavond 16 oktober wordt u als
vrijwilliger in Centrum Zuid en Noord van harte uitgenodigd in de Schakel voor een gezellig samenzijn met als thema:
“Wie, wat, waar in de Kerk”. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar en om 20.00 uur starten we met een korte vesper in
samenwerking met “Zevenmaal”. Voor zover mogelijk, neem dan uw mobiele telefoon mee. Als u geen
internetabonnement hebt is dat geen bezwaar, er is gratis wifi in de Schakel. Na afloop van het programma, ongeveer om
21.15 uur, is er een hapje en drankje.
Versterk de kerk in het Midden-Oosten. Vandaag is de 1e collecte in de dienst bestemd voor de “Kerk in het MiddenOosten”. De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen hulp met voedselpakketten en
onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen. Toch
houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich regelmatig alleen staan. Behalve via de collecte kunt u ook
uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v. ZWO protestantse Gemeente HardenbergHeemse o.v.v. Versterk de Kerk in het Midden-Oosten. Namens de ZWO commissie en het College van Diakenen van
harte bij u aanbevolen!!
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 5 oktober van 18:00 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 bij: 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.
Groen gezocht In de week van 8 december gaan we weer kerstbakjes maken voor de kerstmarkt van zaterdag 15
december bij de Stephanuskerk. Hiervoor zijn we veel groen nodig. Wilt u aan ons denken, mocht u binnenkort gaat
snoeien? Voor info: Erica Meijerink, tel: 06-33580001 of Janneke Meijer, tel: 06-57050404.
In de Schakel: Expositie #vriendschap Twee vriendinnen ( Marijke Pottjewijd en Ina Kruiter) laten in een kleurrijk geheel
zien hoe zij elkaar inspireren en stimuleren om een "mooi plaatje" te schilderen. Welkom.
Bedankt Blij verrast was ik toen zondag 23 september de bloemen gebracht werden door de familie Maathuis van uit de
Baalderdienst. Hartelijk dank! Hartelijke groeten Geertje Veltink.

