Zondag, 28 januari 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Höftekerk
ds. P.J.H. Noordmans mw. M. Cuperus dhr. T. Broekroelofs
10:00 uur Baalder
ds. W. van der Wel
mw. I. Berenst
dhr. B. Slijkhuis
10:30 uur Baalderveld
ds. P. Langbroek
mw. E. Stroeve
thema ontmoeting
10:00 uur Radewijk
ds. J. Kruiter,
fam. Kramer
dhr. J. Broekroelofs Heilig Avondmaal
11:00 uur Oostloorn
ds. A. de Lange
dhr. B. Blekkenhorst
19:00 uur Stephanuskerk ds. H. Dorgelo
mw. J. Roepers
mw. A. Hamberg
Thomasviering
e
Collecten:
1e
Leprazending 2e
Kerk
3 Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang en kindernevendienst.
orde van diensten
10.00 uur Stephanuskerk: Orgelspel; Welkom en mededelingen; Aanvangslied: Ps. 66: 1,2; Stil gebed; Bemoediging en
Groet; drempelgebed; Zingen: Lied 103C: 1,3,5; Gebed voor de nood van de wereld; Zingen: Lied 299j:1,2; Glorialied: 8B:
1,2,3,4; Gebed van de zondag; Kinderen mogen naar de kindernevendienst; Eerste Schriftlezing: Deuteronomium 18: 15-20
(NBV); Zingen: Ps. 111: 1,2; Tweede Schriftlezing: Marcus 1: 21-28 (NBV) ; Zingen: Lied 825:1,5,8;Prediking; Zingen: Lied
747:1,2,4,8; Kinderen komen terug; Gebeden, Onze Vader; Collecte; Slotlied: 871; Zegen (3x amen)
10.00 uur De Opgang Radewijk 221:3, Stil Gebed- Votum -Groet,795:1-5, Verootmoediging, Bemoediging, 791:1,4,5,6,
Gebed Marcus 1: 21-28,528:1,3,5, Verkondiging, 647:1,2,3,Collecte : we zingen :385:1-4,
Viering van de tafel: 377:1-7, Lezingen rondom het Avondmaal, Deling van brood en wijn, Afsluiting van de tafel: Onze
Vader en 869:1,3, Dienst der Gebeden, 150a:1-4 Zegen Amen Amen Amen.
19.00 uur Stephanuskerk: Het thema van vanavond is: “Mag het ietsjes meer zijn?” Lied 150: 1 en 2, Onze Hulp + Groet
(samen met de gemeente), Lied 974: 1A, 2C, 3A, 4C, 5A, Gebed, Bijbellezing: Psalm 150, Lied 1002: Allen refrein, Rest
Cantorij, Preek, Lied 150 a: 1C, 2A, 3C, 4A, Heilige Chaos, Lied 876, gebeden, collecte, Lied 243: 1A, 2C, 3A, 4C, 5A. 6C,
7A, zegen.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: Mw. van der Kamp-Schutte is weer thuis: Bramerstr 90 evenals mw Lanting-Sikkenga (Bramerstr 40). Dhr P.
Roosjen herstelt in het UMC te Groningen van een zware operatie.
In het hospice verblijft dhr G. Lenters (Havenweg). Voor revalidatie verblijven in Clara: mw. Kingma (Havenweg), dhr.
Klokkers (Pothofweg) en dhr Compagne (Badhuisplein)
jubileum: Dhr en Mw. Meier-Oldehinkel, (Helfrichstraat 91) hopen 31 januari 60 jaar getrouwd te zijn. We willen hen van
harte feliciteren en een goede dag toe wensen in deze periode van ernstige ziekte.
We zijn blij te kunnen melden dat mw. Hilly Borgert (W.v.Oldenburgstraat 7B4) het wijkteam van CK-07 komt versterken.
Per 1 maart is ze de nieuwe contactpersoon voor onze leden in het Badhuisplein.
Gemeenteavond. Ivm de bezuinigingen gaan 16 uren van de werktijd van de beroepskrachten in Centrum Noord en Zuid
over naar Radewijk. De kerkenraden hebben plannen gemaakt over de gevolgen voor het pastoraat en gezocht naar
kansen die deze ontwikkeling biedt. Ze leggen die plannen graag aan u voor op een gemeenteavond. Voor Centrum Noord
op dinsdag 30 januari 2000 u in de Schakel. Voor Centrum Zuid een week later.
Donderdag 1 februari vergadert het Platform van Kerken, 1930 u Petrakerk, thema: hoe bereiken we onze jeugd?
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken: Clara Feyoena Heem, revalidatie unit 1: mw. J.Westerman-Willering, Stationsstraat 18
Medisch Spectrum Twente, Enschede: dhr B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht
Gemeenteavond Centrum zuid – 6 februari:
We beginnen om 20 uur, maar de koffie staat al eerder klaar. Iedereen welkom. U hebt inmiddels een uitnodiging
ontvangen.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Vandaag is er weer een Baalderdienst om 10 uur in Sporthal de Kamp. Het thema van deze ochtend is ‘Geweld in het Oude
Testament’. In 2001 komen 3000 mensen om in de Twin Towers in de naam van Religie. In het Oude Testament evenveel,
als God een tempel laat verwoesten door Simon. Hoe kunnen we het geweld in het Oude Testament begrijpen? Het thema
is dit jaar het meest gekozen onderwerp door onze wijkleden. De voorganger is ds. Wim van der Wel en het liedboekkoor
begeleidt ons met muziek. Deze ochtend is er geen oppas. De kinderen gaan een leuk werkje maken en voor de tieners is
er TOZ. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een kopje thee, koffie of ranja. Wij nodigen iedereen van harte uit.
Vanaf januari staat er in de Baalderdienst een doos voor het inzamelen van postzegels en ansichtkaarten. (geen dubbele
ansichtkaarten) De opbrengst is voor voor Kerk in Aktie.
Koffieochtend 70-plussers.Op 31 januari houden we weer een koffieochtend voor 70-plussers in de boerderij van de
Wijkvereniging.Inloop vanaf kwart voor 10. Er staat ons een interessante presentatie te wachten: Dirk Hoek van de
Regiopolitie IJsselland zal ons informeren over de werkzaamheden en welke methodes de Forensische Opsporing(de
vroegere Technische Recherche) gebruikt om verschillende sporen zichtbaar te maken en bij welke situaties zij worden
ingezet. Wijkdiaconie Baalder.
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen en het medeleven d.m.v kaartjes telefoontjes enz bij mijn opname in het
AMC.Vriendelijke groeten van Mariët Appel
Wijk Baalderveld – ds. Piet Langbroek, tel. 267363, kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Zieken: Gerrit Veurink, Boterbloem 101, verblijft in het UMCG (Afdeling E2 kamer 95 ). Er zijn een aantal ernstig zieken in
onze wijk die behandeld worden; wij leven met hen mee en wensen hen Gods nabijheid toe.
Geboren: Wiljon en Margrieta de Weerd (Hoornblad 73, 7772 MJ) sturen een mooi geboortekaartje omdat op donderdag
18 januari hun dochtertje Nora-Lynn Froukje is geboren. Gefeliciteerd en wensen jullie veel zegen en geluk toe.

Emmie Bast, Vlasakkerkamp 14 Baalderborg, heeft haar voet gebroken en is daar aan geopereerd. Misschien kent u haar
ook wel van de Beekdiensten die zij regelmatig bezoekt. Zou u haar een kaartje willen sturen.
Vandaag is er om 10:30 uur de experimentele dienst in de Wanne. Het is een thema-ontmoeting over hoe je ingrijpende
gebeurtenissen bespreekbaar kunt maken, ook in de kerk. Rolien Koops komt uit Radewijk en is traumacoach. Zij zal ons
begeleiden bij het thema “Delen is Helen.”
Op 4 februari is er om 10:30 uur de kerk en schooldienst in de Beek. Het thema is ‘Voor wat hoort wat’ en daarmee sluiten
we aan bij wat Trefwoord vertelt aan de kinderen. Elke groep doet mee in de dienst en voorganger is ds. Piet Langbroek.
Jullie zijn van harte welkom in de Baaldervelddienst.
Basiscatechese: Voor de groepen 7 en 8 wordt de basiscatechese op school gegeven in de maand maart op maandag en
dinsdag.
Op zondagavond 4 februari is de avonddienst om 19 uur in de Stephanuskerk een dienst van tekst en muziek waarin het
koor ‘Samen op Weg’ meewerkt. Voorganger is ds. Piet Langbroek en het thema is “Just another day…” Welkom
Wijk Radewijk
Zieken:de heer J. Valk, Radewijkerweg 40 wordt a.s. dinsdag in het ziekenhuis opgenomen voor een vervolgoperatie . Het
is de bedoeling dat hij de volgende dag weer naar huis mag. Hij moet dan wachten op de uitslag.
Ten gevolge van de verhuizing naar Gramsbergen is mw. Corrie Wilpshaar gestopt als bezoekmedewerkster, we
bedanken haar voor de verrichte werkzaamheden in de afgelopen jaren.
De Jarigen
Radewijkerweg 62
7791 RH RADEWIJK
85 jaar
Wielenweg 2/X
7791 HA RADEWIJK
81 jaar
Hoogenweg 53
7793 HP HOOGENWEG
80 jaar
Burg Schuitestraat 114 7772 BT HARDENBERG
97 jaar
Veldmaat 42
7772 KL HARDENBERG
82 jaar
Zwaluwstraat 21
7771 AR HARDENBERG
88 jaar
Molenplein 14
7771 BC HARDENBERG
87 jaar
Burg Bramerstraat 160 7772 CE HARDENBERG
85 jaar
Mededelingen
Zondag 4 februari hebben we de eerste “kleintje-kerk” dienst: een korte dienst van ongeveer een half uurtje. Maar dat is
niet het enige verschil met een gewone kerkdienst. We gebruiken You Tube, er is een enkel gebed, een toespraakje dat aan
het denken zet, tot slot een lied om mee te zingen (als je wilt). Bedoeld voor iedereen, maar speciaal voor jou als je tussen
de 18 en 35 jaar bent. We beginnen 12.00 uur in de Höftekerk. Maar vanaf 11.00 uur kun je al in de Schakel terecht voor
een kop koffie. Een goed begin van de zondagmorgen en de nieuwe week! Onderwerp: Dat kan geen toeval zijn..., met
vriendelijke groet, Fenneke Brink, Aniek Stegeman, Marieke van ’t Holt en ds. A. de Lange.
Indien u nog niet uw toezegging Kerkbalans 2018 heeft ingeleverd, dan verzoeken wij u dit z.s.m. te doen.
Vanaf heden is het ook mogelijk dit via onze website www.pknhardenbergheemse.nl te doen. Graag zien wij u toezegging
voor 1 februari tegemoet. Alvast bedankt voor uw medewerking.College van Kerkrentmeesters
BedanktWij waren blij verrast door het prachtige boeket dat mijn man zondag 21 januari heeft ontvangen.
Onze dank daarvoor.Gerrit en Bep Borneman.
Vandaag is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar een spel te spelen,
te praten of gewoon samen te zijn. Overal is ruimte voor, graag heten we een ieder van u die wil komen van harte welkom
op de zondagmiddag voor alleengaanden. U bent vanaf 14:30 uur weer van harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder,
Beekberg 45
Voto. Op de woensdagen 14, 21, 28 februari en 7 maart om 19.30 uur in de Schakel geeft ds. A. de Lange uitleg over het
boekje “Paulus’ boodschap voor Pasen”. Dit boekje is geschreven door Rowan Williams, jarenlang aartsbisschop van
Cantenbury. Dit boekje gaat over de boodschap waarmee Paulus mensen zodanig wist te boeien dat ze tot geloof kwamen.
Ook bevat dit boekje een leesrooster voor de 40-dagentijd. Het is gewenst dat dit boekje van tevoren wordt gelezen. De
gegevens zijn R. Williams, God ontmoeten in Paulus, Berne Media 2017.
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk op zaterdag 10 februari 2018
weer een boekenmarkt. Ruimt u nog boeken of oude ansichtkaarten (dorp en stadsafbeelding) op en wilt u ze voor dit doel
beschikbaar stellen, dan kunt u contact opnemen met fam. G.J. van Faassen tel. 0523-263081 (0625505104) of mail
gerritjan.truus@hotmail.nl
Volgende week zondag 4 februari 2018 zal er tijdens de eerst rondgang gecollecteerd gaan worden voor de
Werelddiaconaatzondag. Het thema van deze Zondag is "Kinderen uit slavernij in visserij - Ghana". Er zullen vandaag
en volgende week zondag vóór en tijdens de dienst beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. Er zal vandaag
of bij de uitgang een folder aan u worden uitgereikt over de collecte of er zullen folders liggen naast de
kerknieuwsen/kerkcontacten. Daar zullen volgende week ook folders liggen om mee te nemen. Uw bijdrage kunt u ook
overmaken op rek.nr. NLABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaatzondag.
Het DJP stopt, maar de kleding- en boekenbeurs gaat door! U kunt uw boeken en kleding blijven inleveren op de bekende
adressen waaronder de fam. De Weerd, Klinkerweg 4. De beurs wordt gehouden in De Schakel, op 6 en 7 april. De
opbrengst is deze keer voor Gods Golden Acre en de overgebleven kleding gaat wederom naar diverse goede doelen.
Namens de stuurgroep, Iena Imminga, Marjan de Vries, Jeannet Evers, Gerda van der Wel
31 jan
31 jan
01 feb
02 feb
02 feb
04 feb
04 feb
04 feb

Mevr. H. Broekroelofs-Lennips
Mevr. A. Mepschen-Otten
Mevr. G. Huisjes-Rigterink
Mevr. H.H. Ramaker-Jurjens
Mevr. G. Veltink-ten Napel
Dhr. H. de Graaf
Mevr. B.J. Zwijze
Mevr. H. Evers-Gerrits

OUDERENMIDDAG HARDENBERG op dinsdag 30 januari om 14.00 uur in De Schakel. Nieuwjaarsbijeenkomst met bingo
en inbreng van de aanwezigen die ons vermaken met geestige anekdotes. Het wordt vast weer een gezellige middag en we
rekenen op een goede opkomst. Heeft u problemen met vervoer dan kunt u bellen met Gerard Timmerman tel. 261735 (na
17.00 uur)
OUD PAPIER kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur tot 16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk.KOPIJ voor 'Ke rk 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

