Zondag, 22 april 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
10:00 uur,Radewijk
ds. G.J. van Asselt, Nijverdal dhr. L. Schrotenboer
10:00 uur,Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans
fam. Nijeboer
10:00 uur,Baalder
ds. W. van der Wel
mw. J. Van der Kamp
11:00 uur,Oostloorn
ds. G. Holverda, Hardenberg dhr. B. Blekkenhorst
19:00 uur,Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans
dhr. A. Mulder
Collecten:
1e
Diaconie
2e
Kerk
Uitgang Zending
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang en kindernevendienst

Organist
dhr. J. Broekroelofs
mw. H. Smit
dhr. B. Slijkhuis

Bijzonderheden

mw. H. Davenschot

Orde van dienst:
Stephanuskerk 10:00 uur: - Voor de dienst zingen we enkele nieuwe liederen met het Liedboekkoor.
-Welkom en mededelingen-Inleiding bij deze dienst, door de voorganger (we blijven nog zitten) -Zingen (staand): Lied 604:
1 koor, 2 en 3 allen -Stilte-Votum en Groet-Drempelgebed-Zingen: Ps. 139: 1-De nood van de wereld-Gebed-Zingen: Lied
1005: koor 1 + refrein, koor 2 + allen refrein, koor 3 + allen refrein, allen 4 en 5 (inclusief refrein)-Schriftlezing: Psalm 84
(NBV)-Zingen: Lied 932: koor 1, allen 2,3,4-Schriftlezing: Handelingen 1: 12-14 (NBV)-Zingen: Lied 663: 1-Zingen: Lied 976:
koor 1, allen 2,3-Dankgebed, voorbede, Onze vader-Collecte-Slotlied: Lied 216 -Wegzending en Zegen (3x amen)
Stephanuskerk 19:00 uur: -Orgelspel -Welkom-Inleiding bij deze dienst-Zingen: Ps. 122:1-Votum en Groet-Zingen: Ps.
122:2-Gebed-Zingen: Lied 194:1,2,3,4 (Uit: Evangelische liedbundel) -Schriftlezing: Deuteronomium 34: 1-8 (NBV)
-Zingen: Lied 753-Schriftlezing: Matteüs 4: 12-17 (NBV)-Zingen: Lied 531: 1,3-Schriftlezing: Johannes 20: 11-18 (NBV)
-Zingen: Lied 657:1,3,4-Schriftlezing: Handelingen 16: 11-15 (NBV)-Zingen: Lied 802: 1,3,4,5 -Gebed-Collecte
-Slotlied: 423-Wegzending en Zegen
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Op vrijdag 13 april is overleden Bartje Gerrits-Bonestroo, op de leeftijd van77 jaar Zij woonde met haar man
aan de Vechtvoorde 23. Ze was al langere tijd ernstig ziek. Haar begrafenis was op woensdag 18 april na een
dienst in de Höftekerk . We leven mee met haar man, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden (Is al
afgekondigd).
Op zaterdag 14 april is overleden Anton Prins, Gedempte Haven 15. Hij kampte een groot deel van zijn leven
met gezondheidsproblemen. Zijn begrafenis vond donderdag 19 april plaats na een dienst in de Reestkerk te Oud
Avereest. Dhr Prins was 81 jaar. We leven mee met zijn vrouw, zijn kinderen en kleinkinderen en allen die hem
zullen missen (Is al afgekondigd).
Zieken: Mw J. de Vries-Jonkeren, Havenweg 106, revalideert in CFH (unit 2 K 15). Dhr. Jan Altena, Ged. Haven 45,
verblijft op de Delle in CFH. Mw J. Hoogeveen-Aldershof, Havenweg 148, is met de nodige zorg weer thuis. Dhr. G.
Groen (Oostloorn) en dhr. J. Kollen (Singelberg) zijn weer thuis.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op zaterdag 14 april is overleden Jan Hendrik Hofsink, te Oostloorn. Hij was 90 jaar oud. Zijn vrouw stierf vier
jaar geleden. Zijn begrafenis was zaterdag 21 april na een dienst in de Höftekerk. We leven mee met zijn
kinderen, klein- en achterkleinkinderen (Is al afgekondigd).
Op woensdag 18 april is na een lange periode van afnemende gezondheid overleden Alberta Amsink op de
leeftijd van 90 jaar. Zij woonde in Oostloorn. De dienst voorafgaand aan de begrafenis aan de Bruchterweg, is
dinsdag 24 april om 14.00 uur in de Stephanuskerk. Vooraf is er gelegenheid de familie te condoleren.. We leven
in het bijzonder mee met haar broer en zus, maar ook met allen die haar liefdevol nabij waren.
Zieken: Dhr. H. Kruithof, Salland 45, is in CFH De Esch k 9. Dhr B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht, is nog voor
revalidatie in CFH. Mw. Hennie van der Velde, Bruchterbeekweg 20A, is begonnen met chemokuren en bestralingen; we
wensen haar sterkte en bidden dat de behandeling goed aanslaat.
Bedankt: Na een lange periode van herstel in Clara, ben ik nu in Oostloorn, kamer 267 gaan wonen. Ik was blij verrast door
de vele kaarten die ik in de periode van ziekzijn kreeg. Hartelijk dank daarvoor. Ook mijn dank voor de “bloemen uit de
kerk”. Ze stonden prachtig in mijn nieuwe kamer. Ik heb er van genoten. Hartelijke groet, G.A. Segger-Kolthoff.
Deze zondag is er ’s morgens in de Stephanuskerk een themadienst rond foto’s gemaakt bij het jaarthema Kerkproeverij
/ Een open huis. Aansluitend kunt u tijdens de koffie in De Schakel de foto’s bewonderen. Gedurende de dienst gaan we
proberen elke foto een zinvolle en inspirerende plek te geven. Het belooft een bijzondere en mooie dienst te worden.
Avonddienst Stephanuskerk 22 april:Waarschijnlijk is het bekend dat ik (PJHN) binnenkort (30 april) met een grote groep
gemeenteleden op reis ga naar Israël. In de avonddienst van vandaag loop ik op die reis vooruit; dus als een soort
voorbereiding. In de dienst vraag ik me af hoe we de reis gaan beleven. Zijn we een soort pelgrims? En wat zijn dat dan
precies? Ik probeer mijn gedachten op een rij te krijgen met behulp van foto’s en enkele schriftlezingen. In ieder geval denk
ik dat deze dienst voor iedereen interessant kan zijn. Stephanuskerk, 19.00 uur.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zieken: Mevr. Cocky Jansen, Baalderesch 87, krijgt komende week te horen welk traject ze mag gaan in het bestrijden van
de ziekte. Het zal een pittig traject zijn, maar wel met perspectief. Er zal eerst waarschijnlijk een behandeling van chemo
en/of bestraling plaatsvinden waarna t.z.t. een operatie zal volgen. We leven met haar en haar man mee. Mevr. Ankie
Visscher, Oosthof 9 blijkt helaas ook ernstig ziek. Komende week hoopt ze uitslagen te krijgen, die duidelijkheid moeten
geven over te volgen trajecten. Dhr. Lindenhovius, die jarenlang aan de Baalderesch heeft gewoond maar nu al jaren in
Clara woonachtig is, ligt in het Rzz. Verdrietig genoeg kunnen de artsen niets meer voor hem doen. We leven mee met
deze families…..

Baalderdienst: Deze deze morgen verheugen we ons over veel dingen! Om te beginnen is er het gegeven dat Light, de
band van de GKV BAalder de muzikale begeleiding voor zijn rekening neemt. Teken van groeiende band tussen bands en
beide gemeenten dat ze er zijn. Verder zal Martin Valkman, Baalderesch 145 worden bevestigd tot diaken én is er een
interessant thema “wat moet je nou met bijbelse regels in 2018?”. Er is TOZ, activiteit voor de kinderen én koffie en thee
toe……
Studie: Ds. van der Wel is maandag en dinsdag afwezig i.v.m. de studie missionaire specialisatie. Laatste loodjes…. Er
zullen nog drie dagen volgen, één in mei, twee in juni.
Zondagmiddagen voor alleengaanden Vandaag bent u vanaf 14:30 uur bent u weer van harte welkom, in de wijkboerderij
in Baalder, Beekberg 45, om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar een spel spelen, praten of
gewoon samen zijn. Overal is ruimte voor, graag heten we een ieder van u die wil komen van harte welkom op de
zondagmiddag voor alleengaanden.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363;
Zieken Arend Deuten (Floralaan 35) mocht na zijn hartoperatie weer thuiskomen voor verder herstel. Gerrit Veurink
(Boterbloem 101) is opgenomen in UMC Groningen, Hij verblijft op afdeling C2 kamer 55. Wij ondersteunen de zieken in
onze wijkgemeente, ook hen die thuis zijn en leven met hen mee.
We kijken terug op een mooie afscheidsdienst voor Dorine Keizer. De komende tijd zullen we ons in overleg met de
Algemene Kerkenraad beraden over hoe de vacature in onze wijk wordt ingevuld en hoe wij het pastoraat in de komende
tijd vorm zullen geven. Neemt u zelf telefonisch of per mail contact op met de wijkpredikant of taakgroep pastoraat wanneer
u behoefte hebt aan pastorale bijstand.
Experimentele dienst: op zondag 29 april is er om half elf een bijeenkomst in de Wanne, voorbereid door de taakgroep
diakonie. Welkom voor deze ontmoeting.
Op zondag 6 mei is de avonddienst om 19 uur in de Stephanuskerk voor onze wijkgemeente Baalderveld. Rob Favier zal
optreden met een programma van liedjes, verhalen en humor. Zie voor meer info de website.
Wijk Radewijk: geen nieuws doorgekregen
23 apr
23 apr
23 apr
23 apr
23 apr
23 apr
24 apr
25 apr
26 apr
28 apr

De Jarigen
Mevr. H. ten Brinke-Kremer,Het Weerdje 24,7783 CT, GRAMSBERGEN
91
Mevr. J.H. Bril-Batterink Olsmansdijk 7,7793 HS, HOOGENWEG
86
Mevr. B.G. Compagne-Bosch,Burg Schuitestraat 122,7772 BT, HARDENBERG 84
Dhr. A. Reefman,Ulfershof 11,7771 VZ, HARDENBERG
84
Dhr. J.H. Jansen,Gedempte Haven 33,7772 VD , HARDENBERG
84
Mevr. L. Hoffman-Rietveld,Margriet 39,7772 NC , HARDENBERG
80
Dhr. W. Veneman,J C J van Speykstraat 14/136,7772 ZC, HARDENBERG
92
Dhr. D.J. Nijmeijer,Bisschopshof 7,7772 WG, HARDENBERG
80
Mevr. H.J. Kelder-Lenters,Havenweg 138,7772 AG, HARDENBERG
86
Mevr. H. Flierman-Bolks,Stationsstraat 5/401,7772 CG, HARDENBERG
89

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Mededelingen
Voor de vele blijken van betrokkenheid bij het overlijden van mijn vrouw, zorgzame moeder, trotse oma en overgrootoma,
Evertje Borger-Reefmann, wil ik u, namens mijn kinderen, klein en achterkleinkinderen bedanken voor de vele blijken van
medeleven, in welke vorm dan ook. Johan Borger Grensweg 8 Loozen
Heel hartelijk bedankt voor de kaarten en de bloemen die we ontvingen Paaszondag. Het deed ons goed. G.J. Kamphuis,
Gramsbergerweg 84.
De opbrengst van de beurs op 6 en 7 april in De Schakel voor het goede doel Gods Golden Acre bedraagt € 1.960,Zondag 22 april in de Hessenwegkerk om 10.00 uur een dienst met ‘Kunst in de kerk’, creatief rond het jaarthema.
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.
Vandaag is de 1e collecte in de dienst van 10.00 uur in de Stephanuskerk bestemd voor Redemption Children`s Home in
Ghana. Deze organisatie waar ons gemeentelid Jolanda Steenwijk zich voor inzet is erop gericht om kansarme kinderen te
helpen. Daarbij moet u denken aan weeskinderen, in de steek gelaten kinderen, kinderen die hulpbehoevend zijn,
slachtoffers van HIV/Aids, mishandelde kinderen, straatkinderen. Indien u het project wilt steunen kunt u uw gift ook
overmaken op rek. NL56 RABO 0103 9037 98 t.n.v. STICHTING WEESHUIZEN AFRIKA, Rabobank Amersfoort. Namens
Jolanda, alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Meer info: https://weeshuisdamongo.wordpress.com
OUDERENMIDDAG HARDENBERG op dinsdag 24 april om 14.00 uur in de Schakel. Deze middag komt ds. Hazeleger
met een lezing over Moslims. Ook kunt u zich deze middag nog opgeven voor het reisje op woensdag 30 mei. De kosten
hiervoor zijn € 15,00 bij inschrijving en daarna nog € 10,00 in de bus.
VoTo De muzikale dienst met Rob Favier is op zondag 6 mei 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.
Vanwege Koningsdag is er op vrijdag 27 april géén inzameling van oud papier. Bestuur O.P.A. Hessenweg
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

