Zondag, 7 januari 2018
Erediensten

Voorganger

Ouderling

10:00 uur,Stephanuskerk
10:30 uur,Baalderveld
10:00 uur,Radewijk
11.00 uur,Oostloorn
19:00 uur,Stephanuskerk

ds. A. de Lange
Mw. Cuperus
dhr. H. Boerman
ds. P. Langbroek
dhr. A. Broekroelofs mw. E. Nijmeijer
ds. P.J.H. Noordmans mw. J. Hutten
dhr. J. Kamphuis Koffiedrinken
dhr. H.J. Veurink
ds. P.J.H. Noordmans dhr. H. Altena
dhr. E. Nijzink

Organist

Bijzonderheden

Collecten: 1e
Diaconie
2e
Kerk Uitgang
Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang. Kindernevendienst is er in Radewijk en Baalderveld.
orde van diensten
10.00 uur Stephanuskerk: Welkom / aanvangslied: Ps 100: 1, 2 en 3 / stil gebed / begroeting en bemoediging / vervolg
aanvangslied: Ps 100: 4 / drempelgebed / zingen Lied 283: 1 t/m 5 / doop van Fenna Johanna Koopman / zingen: Lied 23 B;
1 en 2 / zingen: Lied 79: 1, 2 en 4 uit Geroepen om te Zingen / Lezen: Marcus 1:1-11 (NBV) / Zingen: Lied 526: 2 /
Overweging / zingen: 524: 1 t/m 5 / Mededelingen / Dankgebed / Inzameling van de gaven / Zingen: Lied 868: 2 en 3 / Zegen
10:00 uur Opgang: Welkom; Aanvangslied: 489:1,3; Stil gebed; Bemoediging en Groet – Drempelgebed;Zingen: Lied 496;
Gebed voor de nood van de wereld; Zingen: Lied 505:1,3;Gebed bij het Woord; Eerste Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 (NBV);
Zingen: Ps 72:1;Tweede Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12 (NBV); Zingen: Lied 506: 1,2,4; Prediking;Zingen: Lied 503;
Gebeden; Collecte; Slotlied: 482:1,3; Zegen (3x amen)
10:30 uur Baalderveld: Welkom en Nieuwjaarsbegroeting. Aanvangslied 520 vers 1, 2, 5, 6 De wijzen die gingen samen
reizen. Begroeting . Drempelgebed zingen ‘God van alle mensen’ Gesprekje met de kinderen. Lied ‘Voor we gaan ’ en dan
naar de nevendienst. Lezing Matteus 2 vers 1 – 12 door Marianne. Interactieve overweging met als thema “De kalender
van 2018”. Bevestigen van Marco van Baardwijk en Eltjo Dijkhuis als ambtsdragers. Lied 416 Ga met God. Dankgebed.
Collecte. Wegzending. Slotlied Lied 512 vers 1,3 5 en 6 O Jezus hoe vertrouwd en goed. Zegen.
19.00 uur Stephanuskerk Welkom en inleiding; Aanvangslied: Lied 475:1,3; Stil gebed; Bemoediging en Groet;
Zingen: Lied 505; Gebed; Psalm 72 (NBV) – gelezen en gezongen (zingen: 2,4,7);Schriftlezing: Jesaja 60: 1-6 (NBV);
Inleiding bij lied 518: ‘Hoe helder staat de Morgenster’;Zingen: Lied 518:1,4,7; Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12 (NBV); Inleiding
bij lied 506: ‘Wij trekken in een lange stoet op weg naar Bethlehem’; Zingen: Lied 506; Schriftlezing: Matteüs 2: 13-15
(NBV); Inleiding bij lied 498: ‘Bethlehem, o uitverkoren stad ‘; Zingen: Lied 498:1,2,3,4; Gebeden – avondgebed – voorbede
– stil gebed – Onze Vader; Inzameling van de gaven; Slotlied: 489:1,2; Zegen (3x amen)
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: In CFH verblijven voor revalidatie: dhr HJ Klokkers (Pothofweg), mw Kingma (Havenweg), dhr Compagne
(Badhuisplein), dhr vd Kamp (Oostloorn). Mw. T. Brunink is weer thuis (Koppellaan 4) In het hospice verblijft dhr. G.
Lenters (Havenweg)
De busjes van het verjaardagsfonds uit Centrum Noord kunnen a.s dinsdag v.a. 19.00 uur geleegd worden in de Schakel
Bedankt:
*de fam. Keuken (Leeuwerikstraat 12) bedankt voor medeleven nu er zoveel zorgen zijn om de gezondheid van hen
beiden.
* voor het mooie bloemstuk dat ik afgelopen zondag uit de kerk mocht ontvangen (mw. ter Wielen, Havenweg 86)
* we bedanken voor Leida Timmerman-Vos (Heemsermarsweg) en mw. Betty Blankestein (Bramerstraat) voor hun inzet
als contactpersoon in het wijkteam van sectie CN-15.
agenda:
maandag 8 jan in de Schakel: 19:30 uur WilhelminaPleinOverleg; 20:30 uur moderamen wijkkerkenraad CNoord,
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Donderdag 4 januari is na een kort ziekbed overleden Anna Maathuis-Mulder (Anneke). Ze was 66 jaar.
Ze woonde samen met haar man Hendrik Jan aan de Trompstraat 2.Haar crematie zal zijn 9 januari, na een dienst
in de Lariks, die om 13.30 begint. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid om te condoleren.
We leven mee met haar man, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en allen die Anneke zullen missen.
Zieken: Mw. van der Kamp- Schutte (BBramerstraat 90) verblijft in het RZZ. Mw. Kamphuis-Winters (Spinde 21) is weer
thuis. Mw. Meijer-Ennik (Mulderij 216) is weer thuis. CFH, revalidatie unit 1: mw.J.Westerman-Willering, Stationsstraat 18
Mevr. Kremer-Sierink gaat op 10 januari 2018 verhuizen naar Het Vechtdalhuis,Karel Doormanlaan 17, Kamer 8, 7772 XW
Hardenberg
Ontroerd door zoveel medeleven uit onze kerkgemeenschap en ook nog het prachtige Kerstboeket op 25 december.
Wat deed het ons goed. Heel hartelijk dank. Hendrik Jan en Henny Meier.
Oostloorn:Mw. J. van Laar, Stationsstraat 23, heeft na vele jaren trouw bezoekwerk haar taak als contactpersoon in
Oostloorn neergelegd. Wij danken haar hartelijk voor haar werk! Gelukkig zijn er voor Oostloorn intussen twee nieuwe
contactpersonen gevonden: mw. H.Borgert en dhr B.Blekkenhorst. Zij nemen elk een aantal adressen voor hun rekening.
Daar zijn we blij mee.

Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Tijdens de volgende Baalderdienst op 14 januari om 10.00 uur in sporthal ‘de Kamp’ zullen 3 kinderen worden gedoopt.
De voorganger tijdens deze feestelijke dienst is ds. Wim van der Wel en Bert Slijkhuis is de organist. Muzikale medewerking
wordt verleend door de NJOB. Voor de kleinste kinderen is er oppas, er is een kinderwerkje voor de kinderen t/m groep 6 en
voor de tieners is er TOZ. Het thema van deze dienst is ‘“door dik en dun verbonden….”. Na de dienst is er koffie, thee of
ranja met wat lekkers. Iedereen is van harte welkom.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Zieken: Meeleven: Gerrit Veurink, Boterbloem 101, verblijft in het UMCG (Afdeling E2 kamer 95 ). Ook Miranda Herbers,
Pinksterbloem 8, is in het UMCG te Groningen opgenomen. (Afdeling D2 kamer 65) Gerrit en Miranda krijgen ontzettend
veel kaarten en merken dat velen met hen meeleven. Dat doet hen goed, daarvoor dank.
Baaldervelddiensten: op zondag 21 januari gaat ds Marcel Oostenbrink voor, de pastor van de Baalderborg. Op zondag
28 jan is er de experimentele dienst in de Wanne. Het is een thema-ontmoeting over hoe je ingrijpende gebeurtenissen
bespreekbaar kunt maken, ook in de kerk. Er is ook weer de nieuwe nieuwsbrief Baalderveld.
Wijk Radewijk
Zieken: De heer J.Valk, Radewijkerweg 40, is deze week opgenomen in het ziekenhuis voor een operatie.
Waarschijnlijk is hij inmiddels weer thuis.
Ouderenmiddag Radewijk: Op dinsdag 9 januari houden we onze nieuwjaarsborrel om 14.00u in De Heugte. We gaan
deze middag bingo spelen.
Hartelijk dank voor het prachtige bloemboeket die ik mocht ontvangen vanuit de kerk De Opgang. Tevens wens ik u allen
een gezegend, gelukkig en gezond 2018 toe. Dika Nijman.
De Jarigen
08 jan
08 jan
09 jan
10 jan
10 jan
11 jan
12 jan
13 jan
13 jan
14 jan

Mevr. G. van den Berg-Dommerholt,Karel Doormanlaan 5,7772 XW,Hardenberg
Dhr. C. Blok,Wielenweg 4,7791 HA,Radewijk
Dhr. J. Zweers De Spinde 48,7772 HC, Hardenberg
Dhr. A. Wouda Havenweg 54,7772 AG,Hardenberg
Dhr. H. Meijerink,Bisschopshof 57,7772 WG,Hardenberg
Dhr. H. Reurink Burg Schuitestraat 44,7772 BT,HARDENBERG
Mevr. J.W. van den Berg-VonkmJ C J van Speykstraat14/142,7772 ZC,Hardenberg
Mevr. G. van de Belt-Takman,Parkweg 20,7772 XT,Hardenberg
Dhr. H. Lahuis Hardenbergerweg 18,7778 HP, Loozen
Mevr. G. Breman-Klein Parkweg 87,7772 XR, Hardenberg

86
81
86
85
83
80
88
89
80
80

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Mededelingen
Collecteaankondiging. Zondag 14 januari is de 1e collecte in alle kerkdiensten bestemd voor de Voedselbank
Hardenberg-Ommen. U kunt uw bijdrage ook overmaken op IBAN NL 21 RABO 03249.63.645 van de Diaconie Prot. Gem.
Hardenberg-Heemse, onder vermelding "Voedselbank Hardenberg-Ommen". Van harte aanbevolen! De Diaconie.
De opbrengst van de collecten met kerst voor Kinderen in de knel bedraagt € 4.968,68. Alle gevers hartelijk dank.Jan
Havers ( penningmeester diaconie )
Facebook-pagina. PKN Hardenberg Centrum heeft onder deze naam een eigen facebook-pagina. We zullen op deze
pagina allerlei activiteiten laten zien die in en rond de Stephanuskerk/Höftekerk en de Schakel plaats vinden. Heeft u
aankondigingen of wilt u iets delen dan graag, liefst met foto(‘s) sturen naar: barendbakkenes@ziggo.nl. Ik (Henja
Bakkenes) zal deze dan plaatsen. Stuur uw vriendschapsverzoek en “deel” en “like” zoveel mogelijk, zodat we ook op deze
manier “Kerk naar buiten” kunnen zijn.
Wie? De activiteiten commissie organiseert. Wat? Op zondag 14 januari is er weer een midwinterwandeling. Waar? Bij
Jan en Janny Reinds aan de Heemserveldweg 6 in Heemserveen. Hoe? Er zijn twee routes, de grotere begint om 15.30
uur, de korte om 16.00 uur. Even een gezellige babbel maken met iemand en er is natuurlijk weer warme chocolademelk en
glühwein. U kunt u aanmelden voor 10 januari per mail bij: jreinds6@gmail.com of tel 0523-260381. Toegang is vrij. Wel is
er een bus waar u iets in kunt doen voor de gemaakte kosten. Bij onvoldoende opgave gaat de wandeling niet door! Bestuur
activiteiten commissie.
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk op zaterdag 10 februari
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

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

