Erediensten
Voorganger
10:00 uur Stephanuskerk
ds. A. de Lange
10:30 uur Baalderveld
ds. P. Langbroek
10:00 uur Radewijk
ds. G. Holverda
11:00 uur Oostloorn
dhr. A.J. Kruizinga
12:00 uur Höftekerk, Kleintje Kerk ( zie mededelingen)
19:00 uur Stephanuskerk
ds. P. Langbroek
Collecten:
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Zondag, 4 februari 2018
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
dhr. C. Dicke
mw. H. Smit
dhr. E. Herbers
mw. E. Nijmeijer
mw. I. Hoekerswever dhr. J. Kamphuis
Koffiedrinken
dhr. A. Broekroelofs

Werelddiaconaatonderwijs Ghana*
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Kerk

dhr. T. Broekroelofs
Uitgang Onderhoudsfonds

* Collecten: 1e rondgang: Werelddiaconaat collecte. Er zullen vóór en tijdens de dienst beamerpresentaties gegeven worden over de
collecte. Het thema van deze Zondag is "Kinderen uit slavernij in visserij - Ghana". Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr.
NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaatzondag.

orde van diensten:
10.00 uur Stephanuskerk: aanvangslied: Ps 56: 1 en 3 / stil gebed / begroeting / vervolg aanvangslied: Ps 56: 4 / Kyrie /
Gloria: Lied 713: 1, 2 en 5 / gebed van de zondag / lezen: Jes 42: 1-7 / (NBV) / zingen: Ps 63: 1 / lezen: Mc 1: 29-39 (NBV) /
zingen: Lied 837: 1 en 2 /prediking / zingen: Lied 534: 1 t/m 4 / mededelingen / dank- en voorbeden / inzameling der gaven /
slotlied: 391: 1 t/m 4 / zegen beantwoord met een gezongen AMEN
10.30 uur Baalderveld Welkom en afkondigingen door ouderling van dienst . Beginlied 212 vers 1 t/m 5 Laten wij zingend
deze dag beginnen.Begroeting. Drempelgebed gezongen: God van alle mensen. Twee liederen door de kinderen uit de
groepen 1,2 en 3. Zingen Lied 991 vers 1 2 3 en 8 De eersten zijn de laatstenGedicht door kinderen van groep 4.
Trefwoordlied met foto’s van groep 4/5 en groep 5. Bijbelverhaal matteus 20:1-16 Groep 6/7 heeft er een powerpoint bij
gemaakt. Overweging. Stellingen door groep 7/8 en 8. Zingen Lied 538 vers 1 en 4 Een mens te zijn op aarde. Dankgebed
en voorbede met groep 6. Collecte. Wegzending. Zingen lied 423 vers 1,2 en 3 Nu wij uiteengaan. Zegen.
10.00 uur De Opgang Radewijk: Intochtslied: Ps. 146 : 1 + 4, Votum en Groet, Lied 216 : 1, 2, en 3, Wetlezing, Ps. 25 : 2,
Gebed, Schriftlezing: Ps. 103 : 1 – 5, Zingen: Ps. 66 : 1, Schriftlezing: Markus 1 : 29 – 39, Lied 837 : 1, 2 en 4, Verkondiging,
Lied 534 : 1, 2 en 4, Dankgebed, Collecte, Slotlied: Lied 654 : 1, 5 en 6, Zegen
19.00 uur Stephanuskerk: thema: Kind van hogerhand. “Just another day…” De avonddienst die wijkgemeente
Baalderveld invult is op zondag 4 februari om 19.00 uur in de Stephanuskerk. Deze dienst wordt in een decor van licht en
geluid ingevuld door het koor ‘Samen op Weg’ samen met ds.Piet Langbroek.Het is een viering met populaire liederen,
aansprekende gedichten en actuele teksten uit de krant van de afgelopen tijd.Het thema is ‘Just another day…’ Welkom
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: Dhr P. Roosjen is weer thuis (Wulpstraat) na een zware operatie in het UMC te Groningen. Hij zal het nog wel een
tijdje rustig aan moeten doen om verder te herstellen. Dat betekent voor ons: kalm aan met bezoek en telefoontjes;een
kaartje is ook al mooi! In het hospice verblijft dhr G. Lenters (Havenweg). Voor revalidatie zijn in Clara: mw. Hoogeveen
(Havenweg), dhr. Klokkers (Pothofweg) en dhr Compagne (Badhuisplein), mw Kingma is weer thuis (Havenweg). Mw.
Lenters-Lammerink is nu op de p.g. afdeling in Clara.
We zijn blij te kunnen melden dat mw. Klifman-Stoof (de Mulderij) het wijkteam van CN-11 is komen versterken.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken: Mw. Segger (Parkweg 101) is v.a. 29-1-18 in CFH om aan te sterken. Clara Feyoena Heem, revalidatie unit 1: mw.
J.Westerman-Willering, Stationsstraat 18. Mw. G.A.Segger-Kolthoff, Parkweg 101, verblijft in Clara Feyoena Heem,
revalidatie unit 5. Medisch Spectrum Twente, Enschede: dhr B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht.
Jenny Altena,Stationsdwarsstraat 1, is afgelopen week geopereerd;Het is goed verlopen en nu moeten ze wachten op de
uitslagen.
Bedankt: Ik ben ontzettend dankbaar met de bloemen uit de kerk. Geweldig mooi! Mw Bakker, Salland 52
Gemeenteavond Centrum Zuid – 6 februari in De Schakel:We beginnen om 20 uur, maar de koffie staat al eerder klaar,
vanaf 19.45 uur. Iedereen welkom.U hebt inmiddels een uitnodiging ontvangen. We willen als kerkenraad met u delen welke
plannen er zijn met het oog op een fusie van de Centrum wijken en de herverdeling van de werktijden van predikanten en
kerkelijk werkers.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
18 februari is de eerste zondag in de 40 dagentijd. De liturgiecommissie is inmiddels druk doende om daar inspirerende
vespers voor te maken die in de avonddiensten zullen worden gehouden. Het is een aanrader voor je eigen bezinning in die
dagen, om die kalender te “hebben”. De komende 2 zondagen zullen in diverse kerkgebouwen (behalve in Radewijk,daar
wordt eea anders geregeld) inschrijflijsten liggen waarbij je de kalender kunt bestellen á 3,75 euro en is tzt af te halen bij de
kosters.Of via webshop vd Protestantse kerk: https://webwinkel.pkn.nl/veertigdagentijd/40dagentijdkalender-2018/1202-0038/F6/79
Onlangs hield ik (wvdw) in een Baalderdienst op verzoek van gemeenteleden een themadienst over “geweld in het oude
testament”. Dat thema riep veel op. Ik wil gemeenteleden uit andere wijken die het thema boeiend vinden de gelegenheid
geven om de dienst ook mee te maken en daarom vul ik de avonddienst op 11 februari met dat spannende thema: geweld
in het oude testament.

Zondag 11 februari om 10.00 uur wordt er voor de tweede keer een top2000 kerkdienst in sporthal ‘de Kamp’ in Baalder
gehouden. In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en
herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, andere nummers gaan over belangrijke
levenservaringen als liefde, dood en troost. Iedereen heeft in december kunnen stemmen op zijn of haar top 3 uit de
Top2000. Zowel de NJOB-band als het liedboekkoor werken mee aan deze dienst. De voorganger is ds. Wim van der Wel.
Er is oppas aanwezig voor de kleintjes. Omdat er geen lange overdenking is, mogen de kinderen in de kerk blijven. Zij
kunnen tijdens de dienst gaan kleuren. Na afloop van de dienst is koffie, thee, ranja en wat lekkers. Wij hopen er met elkaar
een mooie muzikale dienst van te maken!
Agenda
maandag 5 feb WilhelminaPleinOverleg, Schakel 1930 u;dinsdag 6 februari gemeenteavond CZuid, Schakel 2000 u (zaal
open 1945 u);
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 ).
Vandaag is het thema ‘Voor wat hoort wat’ en daarmee sluiten we aan bij wat Trefwoord vertelt aan de kinderen op
school. Elke groep is met het thema bezig en een aantal kinderen doen mee in de dienst.
Voor de groepen 7 en 8 wordt de basiscatechese op school gegeven in de maand maart op maan- en dinsdag.
Er is weer een nieuwsbrief Baalderveld.
Wijk Radewijk
Ouderenmiddag Radewijk : Op dinsdag 6 februari komen we weer bij elkaar om 14.00u in "de Opgang" Deze middag gaat
Rezina Ramaker van Stichting senioren actief verzorgen.
05 feb
05 feb
05 feb
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07 feb
08 feb
08 feb
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10 feb
11 feb

De Jarigen
Dhr. H.J. Meier ,Admiraal Helfrichstraat 91,7772 BZ, Hardenberg
Mevr. R. Weiden-ter Horst,Hofweg 72,7772 GJ,Hardenberg
Dhr. S. Bouma Hardenbergerweg 43/I ,7696 BD,Brucht
Mevr. E. Borger-Reefmann,Grensweg 8,7778 HB,Loozen
Mevr. A. Dorman-Lenters,Wulpstraat 9,7771 AD,Hardenberg
Dhr. W.F. Breunesse,J C J van Speykstraat 14/005,7772 ZC,Hardenberg
Mevr. M. Warnink-de Vos,Burg Bramerstraat 192,7772 CE,Hardenberg
Mevr. H. Knol-Eggengoor,Jan Weitkamplaan 20,7772 SE,Hardenberg
Mevr. J. Ringenier-Veneberg,M zn Trompstraat 18,7772 ZH,Hardenberg
Dhr. J. Wesselink,Hondsdraf 34,7772 LZ,Hardenberg
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Mededelingen:
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.
De cadeautjesmarkt gaat weer een start maken.Elke woensdagmorgen komen wij bij elkaar in de Schakel om gezellig te
knutselen.Kom gerust eens een kijkje nemen. Wij beginnen het seizoen altijd met een koffiemorgen om bij te praten over de afgelopen
periode en wat we voor de volgende cadeautjesmarkt kunnen maken ivm verkoop voor Pasen.De opbrengst is altijd voor een goed
doel.Heb je leuke ideeën, kom deze dan met ons delen, zodat wij weer fris aan de slag kunnen. Afgelopen periode hadden wij als doel
onder anderen Stichting Twentsewensambulance. Zij komen 7 februari met een ambulance bij de Schakel, wij kunnen hierin een kijkje
nemen en er zal iemand aanwezig zijn om een en ander hierover te vertellen. De koffiemorgen is op woensdag 7 februari a.s. om 10.00 in
de Schakel. Kun je deze morgen niet maar heb je interesse, kom dan 14 februari om 9.30 uur in de kelder van de Schakel. Wil je meer
informatie bel dan naar een van dames.Tot ziens Miny tel. 264877, Janny tel. 260381, Hilly tel. 270888, Roelie tel..270870
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk op zaterdag 10 februari weer een
boekenmarkt. Ruimt u nog boeken/oude ansichtkaarten (dorp/stadsafbeelding) op en wilt u ze voor dit doel beschikbaar stellen, graag
contact opnemen met fam. G.J. van Faassen tel. 0523-263081 (0625505104) of mail gerritjan.truus@hotmail.nl
De Werkgroep Diaconaal Platform:vraagt mensen die mee willen helpen om fietsen te repareren van asielzoekers in het AZC. Graag
mail sturen aan: secretariaatwerkgroepazc@gmail.com OF bellen met Anno Fransen - 0523-267975 of Paul Spit > 06-44911037. WDP
nodigt mensen uit om op vrijdagochtend van 10 - 11.30 uur eens een koffieochtend mee te maken in de recreatieruimte van het AZC.
Bij aankomst en vertrek graag even melden bij de receptie. Van harte welkom!
Kleintje Kerk: Kom vandaag naar 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. Thema "dat
kan geen toeval zijn" We beginnen 12.00 u. in de Höftekerk. Maar vanaf 11.00 u kun je al in de Schakel terecht voor een kop koffie. Een
goed begin van de zondagmorgen en de nieuwe week!
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
Musical Judas, Vanaf augustus 2017 is er enthousiast geoefend met zingen en toneel spelen. Dit alles met als doel de

musical Judas te presenteren. Wij hopen opnieuw weer veel mensen te mogen begroeten in De Voorveghter.Wanneer:
zaterdagavond 24 maart en zondagmiddag en -avond 25 maart. De aanvangstijden zijn: 19.30 uur en 15.00
uur.Kaartverkoop: Boekhandel Heijink, Voorstraat, of bij de leden.Kosten: €7,50
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

