Zondag, 25 juni 2017
Tijd
10:00 uur
10:30 uur
11:00 uur
19:00 uur
10:30 uur

Baalder
Baalderveld
De Opgang
Stephanuskerk
Oostloorn

Collecten

1 : Kindercentrum Hope&Dreams Gini

e

Voorganger
ds. W. van der Wel
ds. P. Langbroek
ds. Van Maanen
ds. P. Langbroek
dhr. J. Smit

Ouderling
dhr. J. Martens
dhr. E. Herbers
mw. I.Hoekerswever
mw. A. Katsma
e

2 : Kerk

Organist
Bijzonderheden
dhr. B. Slijkhuis
dhr. H. Boerman Open Lucht dienst
dhr. T. Broekroelofs
e

3 : Onderhoudsfonds

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst.

orde van diensten
Stephanuskerk, 10:00 uur: Thema: Roep het van de daken! Voor de dienst studeren we enkele liederen in (103a, 1005,
342)-Welkom-Aanvangslied: Ps 84:1,2-Stil gebed-Votum en Groet + Drempelgebed -Zingen: Lied 103a: k 1, a 3,4Kyriëgebed-Zingen: Lied 1005: k 1,3 a 2,4,5-Gebed van de zondag-Kinderen gaan naar de kindernevendienst
-Eerste Schriftlezing: 1 Timotheus 6: 11b – 16 (NBV)-Zingen: Lied 361-Tweede Schriftlezing: Matteüs 10: 26-33 (NBV)
-Zingen: Lied 362-Prediking-Zingen: Lied 342: k 1,2; a 3,4,5 + amen-De kinderen komen bij ons terug-Gebeden
-Collecte-Slotlied: 981-Zegen (3 x amen)
Baalderveld, 10:30 uur: Elvira speelt op Keyboard Orde voor de Baaldervelddienst : Happy and Free (trefwoord lied)
Welkom. Beginlied 216 Dit is een morgen. Begroeting. Drempelgebed. Zingen Lied 288 Goedemorgen welkom allemaal.
Thema van de dienst “Toekomstdromen” . Lied 982 vers 1 en 2 In de bloembol is de krokus. Toekomstdromen. Lied Er
zijn al zo’n twaalf jaar verlopen. Uit de Bijbel: Matteüs 5 vers 1 t/m 11a gelezen door Anja .Toekomstdromen van Jezus
van Nazareth.Toekomstdromen van kinderen. Zegen Lied 421 Vrede voor jou. Afscheidskadootje en uitnodiging. Gebed.
Speakers Corner. Collecte. Wegzending en Zegen. Lied: Langs beelden van hoop.
Stephanuskerk, 19:00 uur: In de komende periode zullen we op de zondagavond van 19 – 20 uur een vijftal
thematische diensten houden waarbij een aantal hoofdstukken uit het boek ‘Liberaal christendom’ leidend zijn. ( uitgave
Skandalon 2016). De diensten staan onder leiding van Piet Langbroek en verlopen volgens vast patroon: open Begin –
het Thema – de Kern – een Gesprek – Vervolg – open Einde.
Data: Zondag 25 juni Vertrekpunt. Zondag 2 juli De bijbel als gesprekspartner. Zondag 23 juli Levenskunst. Zondag 6
augustus Erkenning over en weer. Zondag 3 september Wie en wat Jezus is.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653, mevr. H. Kleinjan tel. 0546-673614:
Vrijdag 16 juni is overleden op 87-jarige leeftijd Mien Bouwhuis-Breukelman. Zij woonde in Oostloorn. Haar
herdenkingsdienst was donderdag 22 juni in de Höftekerk. Aansluitend was haar begrafenis op de Larikshof.
We leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden. (dit bericht is al
afgekondigd)
Zieken: Mw. Jurjens-Reinink (Opgang 13) is ernstig ziek. Dhr. A. Lohuis (de Spinde 49) is opgenomen in het
ziekenhuis van Deventer. Ds. G.Holverda (Blauwververstraat 8) is opgenomen in het RZZ.
ds en mw de Lange hebben vakantie tot 17 juli. In voorkomende gevallen neemt u contact op met ds. Noordmans
(261507) resp. mw. Jonkers (263744)
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken: Clara Feyoena Heem (revalidatie): Dhr. H.J. ten Broeke, Alb. Risaeusstraat 1A Mw W.G. Muis-Lennips, Witte
de Withstraat 14, is in huis gevallen en nu voor revalidatie in CFH (Zandpad K4). Dhr J. Fidom, Pr. Julianastraat 9, ligt
nog in het ziekenhuis (k P35). Een kaartje doet hem goed. Hij wordt liefdevol omringd.
Oproep! Wijkkerkenraad Centrum Zuid is op zoek naar JOU/U! Na de zomer nemen een aantal ambtsdragers
afscheid en zoeken we weer nieuwe ambtsdragers. Denk je dat je als diaken of ouderling geschikt bent en onze
wijkkerkenraad wilt komen versterken of dat je als kerkrentmeester iets voor onze wijk kunt betekenen, neem dan
contact op met de scriba Gea Zagers scriba-centrumzuid@pknhardenbergheemse.nl). Weet je niet helemaal zeker wat
deze ambten inhouden, dan kun je ook rustig mailen. We leggen graag het een en ander uit. Samen zorgen we er voor
dat we de wijkkerkenraad weer compleet krijgen.
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Geen nieuws ontvangen

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Overstapdienst : Vandaag vieren we met ouders en kinderen van groep 8 de overstapdienst. Van de kindernevendienst
en basiscatechese af is er een vervolg. En wat voor één? Het thema is “Toekomstdromen.” De dienst is met de ouders
voorbereid en het beloofd een gezellige boel te worden.
De volgende Baaldervelddienst is op 9 juli : Slotdienst met o.a. miniconcert van Samen op Weg.
Wijk Radewijk :
Op 16 juni overleed op de leeftijd van 72 jaar dhr. Johan Lenters van de Noordoosterweg 28.
Wij hebben afgelopen woensdag afscheid van hem genomen in een rouwdienst in de Opgang . Daarna had
de crematie plaats in de Lariks te Hardenberg. Wij wensen Dinie en de verdere familie heel veel sterkte toe.
Zieken: Dhr. A. Ekkelenkamp, Westeindigerdijk 20, heeft ten gevolge van een val met de fiets zijn heup gebroken.
Hij is inmiddels voor revalidatie in Clara Feyoena Heem.Dhr. A. Bosscher, Radewijkerweg 30 heeft ten gevolge van een
val van een ladder rugletsel opgelopen. Hij is inmiddels weer thuis voor revalidatie.
Vandaag (25 juni) kunt u in Radewijk collectemunten halen na de dienst bij de koster. De volgende mogelijkheid in
Radewijk is zondag 6 augustus.

De Jarigen
26 jun
26 jun
27 jun
28 jun
29 jun
30 jun
30 jun
01 jul
02 jul

Mevr. T. Visser,Burg Bramerstraat 180,7772 CE Hardenberg
Mevr. A.S. de Ronde-Otter,Lage Gaardenstraat 13,7772 CK,Hardenberg
Mevr. S.J.L.Hamberg-ter Wielen,Burg Schuitestraat 84,7772 BT,Hardenberg
Mevr. D. Richterink-Hazelaar,Voorstraat 2/101,7783 AM,Gramsbergen
Dhr. G.J. Kamphuis,Gramsbergerweg 84,7772 PB,Hardenberg
Dhr. G.R. Kampherbeek Sportlaan 9 7772 CC,Hardenberg
Mevr. H. Grootoonk-Huisjes,Roskampweg 3,7778 HJ,Loozen
Dhr. H. Klokkers,J C J van Speykstraat 14/155,7772 ZC,Hardenberg
Mevr. A.W. Breekveldt,Heemsermarsweg 3,7771 AA,Hardenberg

91
85
81
86
80
85
81
83
86

jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr.
jr
jr.
jr.

Mededelingen:
Oproep i.v.m. vacature kerknieuws: Na zich vele jaren te hebben ingezet voor ons kerknieuws gaat Harry Meijer
hiermee stoppen. We zoeken dus een opvolger! Samen met nog twee anderen zal deze opvolger verantwoordelijk zijn
voor het wekelijks verschijnen van ons vertrouwde en veel gelezen kerknieuws! Bent u/jij die opvolger misschien? Geef
ons dan een seintje of neem contact op met kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl
Bedankt: Hierbij willen wij u hartelijk bedanken voor uw belangstelling na het plotseling overlijden van mijn lieve man,
onze vader en opa Jan Meijer. Het was ons een grote steun. Diny Meijer, kinderen en kleinkinderen.
Donderdagavond concert door Interkerkelijk koor Zevenmaal en projectkoor Het Koor uit Heino op 6 juli as.
’s avonds om 20.00 uur in de Höftekerk.Beide koren zingen een aantal prachtige liederen van componist John Rutter.
Daarnaast voert organist Erik Nijzink 2 stukken uit van Louis Vierne. U bent van harte uitgenodigd. De toegang is vrij. Bij
de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage geven. Zie ook op www.donderdagavondconcerten.nl.
Gedreven door Gods liefde biedt Sprank zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking. We zijn blij
om te mogen vertellen dat er 6 nieuwe appartementen in Hardenberg beschikbaar zijn voor deze doelgroep.
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
Kopij voor de “Kerkklank” voor maandag 19 juni 2017 per mail naar kerkklank@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.

