Zondag, 28 mei 2018
Erediensten
Voorganger
10:00 uur,Stephanuskerk ds. A. de Lange
10:00 uur,Baalder
ds. W. van der Wel
10:00 uur,Radewijk
ds. P.J.H. Noordmans
11:00 uur,Oostloorn
ds. G. Holverda,Hardenberg
12:00 uur,Höftekerk
ds. A. de Lange
19:00 uur,Stephanuskerk ds. L. van Rikxoort

Ouderling
fam. Nijeboer
mw. A. Meijer
dhr. L. Schrotenboer
dhr. B. Blekkenhorst

Collecten:

Uitgang Onderhoudsfonds

1e

Diaconie

2e

Kerk

Organist
Bijzonderheden
dhr. R. Hamberg
dhr. B. Slijkhuis
dhr. J. Kamphuis
Heilig Avondmaal
KLEINTJE KERK

mw. H. Davenschot

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang.
Orden van diensten
Stephanuskerk 10:00 uur, welkom / aanvangslied: Ps 8: 1, 2 / stil gebed / begroeting / vervolg aanvangslied: Ps 8: 5 en 6 /
Kyrie / Gloria: Lied 704: 3 / Gebed van de zondag / Joh 3: 1-5 (BGT), zingen: Lied 654: 1 en 2 / Joh 3: 6-13 (BGT) / zingen:
Lied 654: 4 en 5 / Joh 3: 14-21 (BGT) / zingen: Lied 323: 1, 2 en 3 / prediking / zingen: Lied 686: 1, 2 en 3 / mededelingen /
dank- en voorbeden / inzameling der gaven / slotlied: Lied 353: 1, 2, 3 en 4 / zegen beantwoord met een gezongen AMEN
Höftekerk: 12.00 uur : kleintje kerk "zou je de toekomst willen weten?" (neem je mobieltje mee)
Stephanuskerk 19:00 uur: orgelspel welkom,lied: Psalm 33: 7 en 8 ,moment voor persoonlijk gebed,votum en groet
lied: Psalm 119: 40 en 49,gebed om verlichting met de Heilige Geest,schriftlezing: Handelingen 2: 43-47 en 4: 32-37
lied: 969,verkondiging,lied: 686,geloofsbelijdenis (gesproken),lied: 705: 1 en 4,gebed,inzameling van de gaven
slotlied: 687 (Hemelhoog), wegzending en zegen,gezongen amen (3x),orgelspel.
Radewijk 10:00 uur
Welkom en mededelingen-Aanvangslied: Lied 218: 1,2 (Uit: Evang. Liedbundel) Samen in de naam van Jezus,-Stil gebedVotum en Groet-Zingen: Lied 218: 3 (Uit: Evang. Liedbundel)(hierna gaan we zitten)-Gebed van verootmoediging-LeefregelZingen: Lied 23b-Gebed van de zondag-Kinderen mogen naar de kindernevendienst
-Eerste Schriftlezing: Johannes 6: 1-15 (NBV)-Zingen: Lied 704-Tweede Schriftlezing: Marcus 14: 66-72 (NBV)
-Zingen: Lied 1005 Zoekend naar licht-Prediking-Zingen: Lied 687-Kinderen komen weer bij ons-Gebeden -Collecte
-Slotlied: Lied 705-Wegzending en Zegen (3x amen)
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: Dhr. Jan Altena, Ged. Haven 45, verblijft op de Delle in CFH.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken: Dhr. W.H. Smit, Drs.G.Jonkerlaan 12, is ernstig ziek en wordt liefdevol omringd door zijn dochters.
Dhr. H. Kruithof, Salland 45, is in CFH De Esch K 5. RZZ: Mw.H.v/d Velde, Bruchterbeekweg 20a, Brucht
en Dhr.B.Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht
Verjaardagsfonds Centrum-Zuid. Woensdag 6 juni kunnen de busjes weer geleegd worden in de Schakel tussen 16.00 en
17.00 uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.
WijkBaalder– ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Op 23 mei overleed in de leeftijd van 65 jaar Cornelia Theresia Maria Jansen-Kolb, Baalder Esch 87. Cocky
was de lieve vrouw van Henk en samen waren ze de gelukkige ouders van Rob, Mirjam en Sylvia. Op dinsdag 29
mei zal de afscheidsdienst worden gehouden in de Lariks. Die dienst begint om 16.00 uur. Er is gelegenheid tot
condoleren vanaf 15.30 uur. We leven mee met Henk, zijn kinderen en hun gezinnen.
Zieken: Dhr. G.J. Kamphuis, Gramsbergerweg 84, is nog in Clara, Revalidatieunit 5, kamer 6. Mw. Ankie Visscher,
Oosthof 9, hoopt komende week te gaan beginnen met behandelingen in het UMCG. Melissa Kremer, Ondermaat 45, is
weer thuis! Luka Knegt, Polberg, 54, is nog in Groningen, in het Martiniziekenhuis, Van Swietenplein 1, 9728 NT
Groningen, Afdeling 2g kamer 12. Luka is 11…. Kaarten zijn dan een mooie verrassing! Hij gaat gelukkig goed vooruit!
Dhr. H. Lahuis, Hardenbergerweg 18, Loozen, wacht op verhuizing naar Welgelegen en dat doet hij in Oosterhesselen, De
Etgaarde 1, 7861 BT Oosterhesselen. We hopen voor hem dat hij snel weer richting Gramsbergen kan komen. Meeleven is
mooi!
Ds. van der Wel is voor studie afwezig op maandag a.s. De rest van de week is hij gewoon beschikbaar voor het wijkwerk.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363;
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen vanuit de Baaldervelddienst van Pinksterzondag, tevens wil ik iedereen
bedanken voor het meeleven in de vorm van kaarten, telefoontjesen bezoekjes. Albert Godeke, Floralaan 10.
1e Pinksterdag mocht ik het mooie bloemstuk mogen ontvangen, dank jullie wel ook voor de vele kaarten en het meeleven,
het doet ons goed Jenny Altena-Schepers

Baaldervelddienst Zondag 3 juni is er om half elf weer dienst in de Beek. We lezen uit het boek Job. Hij is een goed mens
maar hem overkomt allerlei kwaad en lijden. De vraag van het waarom wordt gesteld. Nog steeds stellen mensen die. Zou
je het begrijpen of kunnen verklaren? Het thema is actueel
Overstapdienst Op zondag 17 juni is om 10:30 uur in de Beek de “Overstapdienst” waarin kinderen die van de basisschool
groep 8 naar het Voortgezet onderwijs gaan in het zonnetje worden gezet. Het gaat om wie er aan de basiscatechese heeft
deelgenomen, maar ook hen die (eerder) naar de kindernevendienst gingen. Graag voor 10 juni aanmelden en opgeven bij
Piet Langbroek.
Pastoraat Wanneer u bezoek ontvangen wilt, om welke reden dan ook, dan is wijkpredikant Piet Langbroek hiervoor
beschikbaar. U kunt telefonisch of per mail een afspraak maken. Nu wij in onze wijk een vacature hebben is het belangrijk
dat u zelf laat weten bezoek op prijs te stellen. In onze wijkgemeente worden vanuit de taakgroep pastoraat bezoeken
gedaan, maar we verwachten echt dat u ook zelf contact opneemt.
Wijk Radewijk:
Bij deze willen wij iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dat de stekjesmarkt op zaterdag 12 mei weer tot een
succes is geworden. Het was een mijlpaal omdat het voor de 15de keer georganiseerd werd. De opbrengst was ruim
€ 1300,- voor de Twensewens Ambulance en St. rugzakjes voor Roemenië. Commissie stekjesmarkt Radewijk.
agenda maandag 28 mei overleg overstapdienst 2015 u de Opgang Radewijk;donderdag 31 mei: College van Diakenen,
20.00 u. Esch; vrijdag 1 juni: vrijwilligersavond Radewijk
Overstapdienst Op 10 juni staan we stil bij de overstap van kindernevendienst naar tienerdienst voor de kinderen die na de
zomer naar het voortgezet onderwijs gaan. Dat doen we in een feestelijke dienst op het sportveld in Radewijk (graag zelf uw
tuinstoel meenemen). Bij slecht weer wijken we uit naar de Opgang. In beide gevallen begint de dienst om 11.00 uur.
Mededelingen:
De familie de Visser, Vechtvoorde 19, bedankt hartelijk voor de bloemen die zij kregen op zondag 14 mei. Zij waren blij
verrast.
Samen zingen zaterdag 9 juni a.s. Samen Zingen inde Hófte kerk,liederen van toen en nu,met medewerking van Herman
Boerman ,orgel,Gerhard Meerholz ,synthesizer,en Gert Pannekoek,baritonAanvang 19.30 uur toegang gratis,Collecte voor
Omroep Noos
REISJE OUDEREN HARDENBERG OP WOENSDAG 30 MEI. We vertrekken om 13:00 uur bij De Schakel. Er zijn nog een
aantal plaatsen in de bus, U kunt zich hiervoor nog aanmelden bij Hennie Meier tel 266 955. Bij terugkomst om circa 18:00
staat een stamppotbuffet klaar in De Schakel. Is het reisje te vermoeiend of kunt u om andere reden niet mee, dan is er ook
de mogelijkheid om aan te schuiven bij de maaltijd. De kosten hiervoor zijn dan € 15,00 maar ook even aanmelden bij
Hennie Meier.
ZOMER AVOND CONCERT. Op woensdag 30 mei verzorgt het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor o.l.v. Jan Quintus
Zwart een zeer gevarieerd Zomeravond Concert in de Höftekerk. Met medewerking van het combo Jan Lenselink en het
HCM Ensemble. Aanvang: 20.00 uur. Voorverkoopadressen in Hardenberg en overige informatie, zie website: www.hcmk.nl
Zondag 3 juni a.s. is er een inzameling van levensmiddelen voor de Voedselbank te Hardenberg.
U/jij ontvangt daarvoor vandaag 27 mei (alle wijken, behalve Baalder en Baalderveld) bij de uitgang van de kerk een tasje
met daarin een opgave van de artikelen die de Voedselbank graag zou willen ontvangen. Van harte aanbevolen. Uw
Diaconie.
ACTIE PIOENROZEN VOOR THE HOME OF HOPE AND DREAMS. Ook op vrijdag 1 juni heeft de stichting The Home of
Hope and Dreams van OPA de mogelijkheid gekregen om pioenrozen te mogen verkopen voor ons kindercentrum. Deze
verkoop vindt plaats bij de inzameling van het oude papier achter de Hessenwegkerk. Van deze gelegenheid maken we
graag gebruik. De bossen à 10 stuks pioenrozen worden verkocht voor € 5,00. Helpt u mee deze actie tot een groot succes
te maken?
Zingen en Bidden voor vervolgde christenenVrijdagavond 1 juniHessenwegkerk te Heemse 19:30 – 20:30 uur:
Samenzang met begeleiding van organist Ellert Bos (incl. collecte) 21:00 – 22:00 uur: Spreker Open Doors
22:00 – 6:00 uur: Nacht van Gebed(U bent niet verplicht de hele avond/nacht te blijven; er zijn meerdere gebedsblokken)
Welkom!
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

