Zondag, 24 juni 2018
Erediensten
10:00 uur,Stephanuskerk
10:00 uur,Baalder
10:00 uur,Radewijk
11:00 uur,Oostloorn
19:00 uur,Vechtdalpark
Collecten:

1e

Voorganger
ds. P. Langbroek
ds. W. van der Wel
ds. M. van der Sijs, Blaricum
ds. P.J.H. Noordmans
ds. P.J.H. Noordmans

Ouderling
dhr. J. Kremer
mw. Van der Kamp
mw. A. Peeneman
dhr. B. Blekkenhorst
dhr. J.H. Timmerman

Kindercentrum Hope&Dreams Gini Pullen*

2e

Organist
Bijzonderheden
dhr. J. Broekroelofs Liedboekkoor
dhr. B. Slijkhuis
dhr. J. Kamphuis
dhr. J. Broekroelofs

Kerk

Uitgang Onderhoudsfonds

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang. De kindernevendienst is in de Opgang.
*Vandaag is de eerste collecte in alle diensten voor The Home of Hope and Dreams, het kindercentrum in het Mpigi district
(Oeganda) dat wordt gerund door Gini Pullen en haar medewerkers. Tijdens de collecte zal een filmpje worden getoond
over het reilen en zeilen in het kindercentrum. Zonder uw financiële hulp redt de stichting het niet. Wilt u liever uw bijdrage
overmaken? Dat kan op rekeningnummer NL73RABO 0121662349 t.n.v. Stichting Home of Hope and Dreams Uganda,
Hardenberg. Wilt u het werk van deze stichting steunen?
Orden van diensten:
Stephanuskerk 10 uur : Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst. Beginlied 678 vers 1,2,3 en 4 Vrees niet, gij
land verheug u. Begroeting. Inleiding bij de dienst. Zingen lied 647 vers 1 door het koor, vers 2,3 en 4 door allen. Voor
mensen die naamloos. Lezing uit het boek Job hoofdstuk 38 vers 1 t/m 5 en 39 vers 1 t/m 12. Zingen lied 848 Vers 1,2,3
en 4 Al wat een mens te kennen zoekt. Lezing uit het boek Job hoofdstuk 40: 1-7 en 15-24. En lezing uit Job 42 vers 1 t/m
6. Wij zingen uit lied 607 vers 1 door het koor en dan allen vers 2 en 3 Gij zijt voorbijgegaan. Overweging. Lied: ‘Wil je
opstaan en mij volgen’ vers 1, 4 en 5. Dankgebed en Voorbede. Inzameling van de collecte. Slotlied 984 vers 1,4 en 6
Gezegend die de wereld schept. Wegzending en Zegen met lied 430
Oostloorn 11:00 uur: Welkom en aansteken van de Paaskaars; Stil gebed; Votum en Groet;
Aanvangslied: Lied 289: 1,2,5 (Liedboek 1973); Gebed; Schriftlezing: Job 38: 1-15 (NBV); Zingen: Lied 457 (Liedboek
1973); Overdenking. “Job en zijn worsteling.”; Zingen: Psalm 42:1, 2, 3; Geloofsbelijdenis (apostolisch); Gebeden; Collecte;
Slotlied: Lied 21: 1,3,7 (Liedboek 1973); Wegzending en Zegen
Tentdienst Vechtdalpark, 19:00 uur : Vanavond is iedereen hartelijk uitgenodigd om de gezamenlijke viering in de
feesttent aan de Vecht mee te maken. Voorgangers zijn ds Prins en ds Noordmans. Het jeugdkoor Animato werkt mee en
de band Light begeleidt ons bij de samenzang. Het thema van de dienst is:’Je mag er zijn’. Veel vrijwilligers zijn weer actief
om alles goed te laten slagen. Na de dienst is er koffie en fris. Welkom!!
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken: Mw. B. Salomons-Borg, Havenweg2, is na een heupoperatie t.g.v. een val in CFH (Unit 3 K29). Verder verblijven
daar Mw. C.J. Najman, Havenweg 88 (Unit 5 K1), Mw D. Koers- van der Veen, Havenweg 120 ((unit 5 K4), mw G. ter
Wielen-Lugies, Havenweg 86 (Unit 5 K3).
We feliciteren de fam. Oldenburger (Singelberg 15) die dinsdag 19 juni vierden dat ze 60 jaar getrouwd waren.
In onze vakantie (ds. en mw. de Lange) kunt u een beroep doen op ds. Noordmans (261507) resp. mw Jonkers (263744).
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken: Dhr. ten Broeke, Alb. Risaeusstraat 1a, is naar het CFH (kamer 13) gegaan voor revalidatie. hr. H. Meijerink,
Bisschopshof 57, is weer thuis. Dhr. H. Kruithof, Salland 45, gaat maandag vanuit CFH naar Oostloorn (Sterappel 158)
RZZ: Mw. G. van den Poll-Grote Brookhuis, ’t Holt 1en Mw. J.Z. Koopman-Veneberg, Parkweg 123
Thuis gekomen: Dhr. Spijkers, Bruchterbeekweg, Brucht
Wijk Baalder– ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zieken: Mw. Ankie Visscher, Oosthof 9, is deze week begonnen met immuuntherapie in het UMCG. We hopen en bidden
dat die behandelingen goed aan mogen slaan! Ze kan de therapie gelukkig poliklinisch ondergaan en dus gewoon “thuis
zijn”. Meeleven met kaarten en gebeden is fijn!

Volgende week zondagmorgen in de Höftekerk: Dhr. Eric van Asten, Margriet 10, en dhr. Henk Meulink, Floralaan 132,
zijn resp. scriba en voorzitter van de Algemene Kerkenraad. We zijn blij dat ze beiden nog een periode willen verlengen: ze
doen écht goed werk voor de AK en onze kerk in zijn algemeenheid in pittige tijden. We zullen hen herbevestigen – tenzij
daartegen gegronde bezwaren zijn – in de morgendienst van 1 juli in de Höftekerk. Tijdens die dienst kan er overigens
zomaar nog wat verrassends gebeuren…..
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363:
Slotdienst seizoen: de volgende Baldervelddienst in de Beek is op zondag 1 juli. Het is de laatste dienst en we willen graag
dat jullie komen. Na de dienst op is er een fietstocht van plm 25 km voor jong en oud, vertrek rond 12.00 uur bij De Beek. U
kunt zich opgeven per mail: gerritenriekzweers@gmail.com Doe mee.
Pastoraat Onze wijk heeft een vacature kerkelijk werker voor het pastoraat. U begrijpt dat het daarom van belang is dat u
zelf laat weten bezoek op prijs te stellen. De taakgroep pastoraat zou graag versterking zien voor de middengeneratie en
doelgroep 70 plus. Dus… wil je ons meehelpen? Informeer dan bij Piet Langbroek.
Wijk Radewijk:
Op zondag 1 juli is er geen uitgifte van collectemunten bij ‘de Opgang’ in Radewijk
In onze vakantie (ds. en mw. de Lange) kunt u een beroep doen op ds. Noordmans (261507)
Mededelingen:
Donderdagavondconcert met Interkerkelijk koor Zevenmaal op 5 juli. Zevenmaal opent traditiegetrouw de reeks
donderdagavond orgelconcerten in Hardenberg. Onder de enthousiaste leiding van nieuwe dirigent Tobias Bethlehem
brengt het koor liederen ten gehore met als thema ‘de liefde’. De toehoorder zal ongetwijfeld enkele liederen herkennen van
de Royal wedding van Prins Harry en Meghan: ‘If ye love me’ van Thomas Tallis en ‘The Lord bless you and keep you’ van
John Rutter. Verder staan o.a. twee werken van Ola Gjeilo, een hedendaagse Noorse componist, op het programma en nog
een 5-tal liederen. Naast zang zullen twee organisten binnen het koor, Hilda Smit en Erik Nijzink, een ode aan de liefde
brengen op het orgel. Wij nodigen u van harte uit om dit mooie en afwisselende concert bij te wonen en wij zien u graag op
donderdagavond 5 juli in de Höftekerk. De toegang is vrij. Bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven. Zie ook op
www.donderdagavondconcerten.nl.

Heel hartelijk bedankt voor alle felicitaties, in welke vorm dan ook, die wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig
huwelijksfeest op 7 juni jl. Het heeft ons ontroerd. Wij zijn dankbaar dat we deze dag in goede gezondheid mochten vieren.
Be en Hillie Wolbink-Mulder.
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik heb gekregen van de kerk voor mijn 90e verjaardag. Mevr. Steen RedekerKnol.
Bedankt voor de prachtige bloemen die wij mochten ontvangen bij onze thuiskomst vanuit Oldenhage. We hebben er intens
van genoten. vr gr Gerard Kelder en Ypie v/d Velde

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

