Zondag, 4 maart 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00uur,Stephanuskerk ds. W. van der Wel dhr. J. Martens
dhr. T. Broekroelofs
10:30 uur,Baalderveld
ds. P. Langbroek
dhr. E. Herbers
mevr. H. Smit
10:00 uur,Radewijk
ds. G. Frederikse
Fam. Kramer
dhr. J. Kamphuis
Koffiedrinken en Bidzondag
11:00 uur,Oostloorn
ds. A. de Lange
dhr. B. Blekkenhorst
19:00 uur,Stephanuskerk ds. P. Langbroek
mw. J. Marsman
dhr. E. Nijzink
Vesper
Collecten:1e
Zending Vrouwen opleiden Papoea
2e
Eigen jeugdwerk
Uitgang Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang. Kindernevendienst is er in Radewijk en Baalder
Orde van dienst:
10:00 uur Stephanuskerk: Aanvangslied: 276: 1 ; Stil gebed; Bemoediging en groet; We staan stil bij het liturgisch
bloemstuk en doven de derde kaars; Rond de doop; Terwijl Anne-Marie wordt binnengedragen zingt Anja “Nu dat jij er
bent”; Voorstellen van Anne-Marie, haar ouders en broer en zusjes; We steken de trouwkaars van Robert-Jan en Judith én
de doopkaarsen van Maurits, Julia en Frederique aan aan de Paaskaars. We luisteren naar “alles is liefde”; We lezen
Marcus 10:13-16; Zingen: laat de kind’ren tot Mij komen (2 coupletten); Dankgebed en voorbede; Vragen aan Robert-Jan en
Judith; Zingen: verbonden met vader en moeder, geroepen om te zingen 79: 1 en 2; De doop van Anne-Marie; Kaars en
kaart!; Zingen: verbonden met vader en moeder, geroepen om te zingen 79:4; Rond de bijbel: Gebed; Johannes 2:13-22;
We zingen: 187; Overdenking “bewoonbaar verklaard…”; We zingen: 275; Gebeden en inzameling; Slotzang: 494;
uitzending en zegen
10:30 uur Baalderveld: Welkom.Paaskaars aansteken. Lied: 287 vers 1 en 5. Begroeting . Liturgische schikking. Handen
heb je om te geven. Inleiding bij het thema en Gebed. Kindernevendienst project ‘Ik zorg voor jou’. Kijk eens om je heen,
projectlied. Evangelielezing Johannes 2 vers 13 t/m 25. Lied 187 Overweging. Lied 982 vers 1 en 2 Dankgebed en
voorbede. Collecte. Opwekking 733. Wegzending. Lied 419. Zegen.
10.00 uur Radewijk: Welkom;aanvangslied: Psalm 25: 7 en 8;stil gebed;v :we belijden dat het de Heer is die ons helpt
A: die hemel en aarde gemaakt heeft;v :die trouw blijft tot in eeuwigheid;a :en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon
V: genade en vrede voor u en voor jou van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus a:AMEN;zingen: Lied 547
gebed om vergeving;zingen: Lied 574;woorden van leven: Hebreeën 10: 19 – 25;zingen: Lied 111: 5;gebed om de opening
van het Woord;zingen: Lied 802: 1;lezen: Maleachi 2: 17 – 3: 5 (NBV);zingen: Lied 333;lezen: Johannes 2: 13 - 22 (NBV)
zingen Lied 187, kinderen gaan naar de nevendienst;verkondiging;zingen Lied 69: 3 en 4, kinderen komen terug van de
nevendienst;mededelingen;dank- en voorbeden, stil gebed en onze Vader.;inzameling der gaven;slotlied: Lied 575: 1 en 6
zegen beantwoord met een gezongen 3x AMEN
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Maandag 26 februari is overleden dhr. Bertus van der Kamp (sinds kort in Oostloorn, daarvoor
Leeuwerikstraat). Hij was 77 jaar. Zijn begrafenis was vrijdag 2 maart na een dienst in de Lariks. We leven mee
met zijn kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden en allen die hem zullen missen.
Zieken: In het hospice verblijft dhr G. Lenters (Havenweg). Voor revalidatie verblijft in Clara: Mevr. G. ter Wielen-Lugies
(Havenweg). In het RZZ zijn opgenomen mw. G. van den Poll-Grote Brookhuis (t Holt 1) en mw. A.M.C. Hamberg
(Mulderij). In het ziekenhuis van Almelo verblijft dhr Bouwhuis (t Holt 3), daar is ook mw. Zwijze. In het Radboudziekenhuis Nijmegen is op de IC opgenomen Angelina, dochtertje van Miranda Smit en Pascal Slomp (Marslaan 42).
Zo het nu lijkt zal dhr Jan Mulder (Ged. Haven 69) maandag in de Isalaklinieken te Zwolle een operatie aan zijn hart
ondergaan. In Clara is ook opgenomen voor revalidatie mw. Hoogeveen-Aldershof (Havenweg)
Dhr en mw Reichenbach-Horling (Vechtvoorde) nemen de taak van contactpersoon in CN-0602 over van mw. L. Moeken
(die wel pastoraal bezoeker CN-06 blijft).
agenda: di 6 maart moderamen CNoord en CZuid, 1945 u Schakel; woe 7 maart leerhuis Paulus, Schakel 1930 u.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken: Mw. G.A.Segger-Kolthoff, Parkweg 101, verblijft in Clara Feyoena Heem, revalidatie unit 4. Dhr. H. Aalderink, J.
van Riemsdijkstraat 25, verblijft eveneens in Clara Feyoena Heem, revalidatie unit 4.
Dhr. B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht, verblijft in het Medisch Spectrum Twente, Enschede.
Huwelijk: Dinsdag 6 maart trouwen Fennie Hakkers en Jaap van ’t Veld. Zij woont momenteel nog aan de Parkweg, hij in
Den Ham. De dienst begint om 14.30 uur, in de Witte of Lambertuskerk, en wordt geleid door ds. B. van ’t Veld. Wij wensen
het bruidspaar een mooie dag en een gezegende toekomst
Bevestiging kerkenraadsleden: op zondag 11 maart a.s. worden dhr. Henk Timmerman en dhr. Anno Sportel bevestigd
als ambtsdrager. De eerste als ouderling-kerkrentmeester en de tweede als ouderling. We zijn hier erg blij mee.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zieken: In het ziekenhuis is nog steeds dhr. Kamphuis (sr) – Gramsbergerweg 84 - opgenomen op kamer 33. Dhr. F.
Odink, Rodedijk 18, is na een kort verblijf in het ziekenhuis inmiddels ter revalidatie opgenomen in Clara Feijoena Heem.
Koffieochtend 70-plus: Woensdag 14 maart is er weer een koffieochtend voor 70-plussers in de Wijkboerderij. Inloop
vanaf kwart voor tien. Onze gast is Fred Hamhuis ,die ons een “rondleiding” door Zuid Afrika zal geven. Belooft weer een
mooie ochtend te worden.
In de morgendienst zal in de Stephanuskerk Anne-Marie Buining worden gedoopt. Anne-Marie is het dochtertje van
Robert-Jan en Judith én het zusje van Maurits, Julia en Frederique. (Baalder-Esch 3) Anja Dalhuisen zal wat liederen
zingen, Ad Hofsink, haar man, zal haar begeleiden op gitaar.

Zondag 11 maart om 10.00 uur is de volgende Baalderdienst in ‘de Kamp’. Het thema van deze dienst is: ‘Wie deelt
heeft meer’. We vieren tijdens deze dienst het avondmaal. Bert Slijkhuis verzorgt samen met het liedboekkoor de muzikale
ondersteuning. De kinderen kunnen een kinderwerkje maken en voor de tieners is er TOZ. Er is geen oppasdienst.
Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen koffie, thee of limonade te drinken met wat lekkers. Wij willen iedereen
vragen om wat lekkers, een verwennerrijtje, mee te nemen. U kunt hierbij denken aan een zelfgebakken cake, chocolaatjes,
zoutjes of iets te drinken (geen alcohol). U mag het natuurlijk mooi inpakken en er eventueel een kaartje erbij doen, zodat
het een echt kadootje wordt. Wij verzamelen dit voor aanvang van de dienst zodat we pakketten kunnen maken voor de
mensen in onze wijk die het krap hebben. Wie deelt heeft meer. Het wordt een bijzondere dienst! Welkom iedereen!
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Zieken: Dhr Heijink, Hoornblad 2, is na een verblijf in het ziekenhuis weer thuis. Hij moet nog verder opknappen en
aansterken. Wij wensen hem beterschap toe. De familie Rotgers, Akkermunt 35, hebben grote zorgen om hun zoon. Wij
nemen hen mee in onze gebeden. We vermelden dat Gerrit Veurik, Boterbloem 101, nog steeds verblijft in het UMCG
(Afdeling E2 kamer 95 ). Hij is nu bijna 20 weken in Groningen en zal nog een aantal weken moeten zijn vanwege
stamceltransplantatie. We wensen hem maar ook zijn vrouw Aly en hun kinderen voor al die tijd doorzettingsvermogen toe.
We brengen ook hun dank over: Zij danken voor het meeleven en het overweldigend aantal kaarten die laten zien dat er
aan hen wordt gedacht. Dank daarvoor.
Basiscatechese: maandagmiddag 5 maart, na schooltijd, beginnen we met met groep 7 op school de basiscatechese.
Het is dan ook maandag 12, 19 en 26 maart. Groep 8 begint op dinsdag 13 maart en dan 20 en 27 maart.
De volgende Baaldervelddienst is op zondag 18 maart. We vieren dan de Tafel van Brood en wijn.
Op 1 april is er de Paasviering in de Beek.
Wijk Radewijk
Op zondag 11 maart zal er een “Biddagdienst” worden gehouden, tevens is dit de “welkomstdienst” van ds. d. Lange
als wijkpredikant van Radewijk. Na afloop van de dienst drinken we dan ook koffie met elkaar.
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk uit de kerk en de vele felicitaties voor de verjaardag in de vorm van kaarten en
telefoontjes die we hebben ontvangen. Fam. Borger-Reefman
Ouderenmiddag Radewijk: Op dinsdag 6 maart komen we weer bij elkaar om 14.00u in de Opgang. Dhr. P. Westerveld
presenteert deze middag dia’s.
De Jarigen
05 mrt Dhr. C. van der Velde De Mulderij 410,7772 HR,Hardenberg
86
jaar
08 mrt Mevr. J.Z. Koopman-Veneberg,Parkweg 123,7772 XS,Hardenberg
85
jaar
11 mrt Mevr. A.W.J. Nijhof-Koning,Akkermunt 20,7772 LB,Hardenberg
90
jaar
11 mrt Mevr. A.C. Boon-van Noppen Bisschopshof 54,7772 WG,Hardenberg
84
jaar
11 mrt Mevr. J. Lennips-Zwartscholten,Fortuinstraat 9,7772 BM,Hardenberg
82
jaar
Mededelingen
Hartelijk dank voor het prachtige bloemboeket die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag! mvr gr. Dika Nijman
Uitleg liturgisch schikken Veertigdagentijd: de tempelreiniging Het thema van de liturgische schikkingen is ‘Een open
deur: Onvoorwaardelijke liefde’.Op onze levensreis is Jezus onze ingang naar God toe, in hem ontmoeten we Gods
onvoorwaardelijke liefde voor ons. Jezus haalt de bezem door alle gesjacher en geldmakerij, en maakt ruimte voor waar het
werkelijk om gaat: onvoorwaardelijke liefde, een open huis zijn, de weg zoeken die naar het leven leidt. In de schikking is de
weg ‘schoongeveegd’ en geven de paarse bloemen de richting aan om door de deur te gaan. Judaspenning: symbool voor
geldmakerij Achter de deur worden 3 kaarsen gedoofd
Collecte: 1e rondgang: Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze Zondag is “Sterke vrouwen opleiden op
Papoea”. Vrouwen in West-Papoea zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard nodig en zeker
niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en
nauwelijks opgeleid zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen leren lezen en schrijven, volgen
bijbelstudies en krijgen praktijklessen over gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een
actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door
aan hun dochters. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr. NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.:
Werelddiaconaat 40-dagentijd.
Jeugdwerk PKN nodigt jou uit: The Passion 2018. Ook dit jaar willen we weer met zoveel mogelijk jongeren
in de leeftijd 12-18 jaar naar The Passion in Amsterdam gaan. Vertrek is op donderdag 29 maart vanaf de
Kamp. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. We zullen in groepjes van 5 a 6 personen met een begeleider
zijn. Vervoer is geregeld met een bus. Voor meer informatie of aanmelden kun je voor 15 maart mailen naar
rene.petra.odink@gmail.com. Vermeld in de mail je naam en je mobiele telefoonnummer.
Op 19 maart organiseert VoTo i.s.m. de VU-vereniging te Amsterdam het publieksdebat “Veerkracht op leeftijd”. Debat over de
dagelijkse praktijk en realiteit van oud worden in Nederland en in de regio. Gastspreker op die avond is Martijn Huisman,
wetenschappelijk directeur van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en hoogleraar van de veroudering VUmc/VU. Hij zal
spreken over hoe ’ouder worden in Nederland’ is veranderd sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw en zal vertellen over veerkracht bij
Nederlandse ouderen. Andere deelnemers aan het debat zijn mensen uit praktijk en beleid van de regionale zorg voor ouderen. Dit zullen
zowel ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en professionals zijn. Zij en het publiek zullen met Martijn Huisman en met elkaar over de
dagelijkse praktijk en de realiteit van het ouder worden in debat gaan. In het kader van de lokale verkiezingen op 21 maart en ‘De week
van de zorg’ zal deze avond bijzonder interessant kunnen zijn! Het debat begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De locatie
is LOC Hardenberg, Parkweg 1a2. Graag aanmelden bij: mw. Adri Mensink, tel. 0523-251758, adrimensink@gmail.com.
Op vrijdag 6 april van 18:00 -21:00 uur en zaterdag 7 april van 10:00 -13:00 uur wordt er weer een kleding en boekenbeurs gehouden
in de Schakel. De opbrengst is deze keer bestemd voor Gods Golden Acre (zie www.godsgoldenacre.nl). Heeft u thuis nog goede,
bruikbare kleding (ook graag kinderkleding) en boeken voor dit doel, dan kunt u deze inleveren op diverse adressen: Wij zijn nog op zoek
naar vrijwilligers. Voor meer info hierover en de inleveradressen: Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl
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

