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Zondag 10 december 2017, 2 advent
Erediensten
10:00 Stephanuskerk
10:00 Baalder
10:30 Baalderveld
10:00 Radewijk
10:30 Oostloorn
19:00 Stephanuskerk

Voorganger
ds. P.J.H. Noordmans
ds. W. van der Wel
ds. P. Langbroek
ds. A. de Lange
mw. H. Kleinjan
ds. P. Langbroek

Collecte:

2e

1e

Diaconie

Ouderling
mw. D. Eggengoor
mw. I. Berenst
dhr. A. Broekroelofs
mw. A. Peeneman
dhr. B. Blekkenhorst
dhr. G.J. Grootenhuis

Organist
dhr. H. Boerman
dhr. B. Slijkhuis
dhr. K. Kuiper
dhr. J. Kamphuis

Bijzonderheden
Dopen

dhr. K. Bakker

Vesper

Kerk 3e Zending
Orde van diensten

10:00 uur Stephanuskerk: Welkom / Aanvangslied: Lied 286 / Stil gebed / Bemoediging, groet en drempelgebed / de 2e adventskaars
mag branden / Lied 771 / Lied 299j :1,2 / wij loven God met lied 8b: 1, 4 / de kinderen gaan met de leiding de kerk uit om de dopeling te
halen / inleiding bij de Heilige Doop / Lied 939 / de dopeling wordt feestelijk bij ons binnengedragen / Zingen: Jezus is de goede herder (Elly
en Rikkert) / gebed bij de doop / doopvragen / gedicht / Doop / Lied 150A: 2,4 / gebed / Bijbel: Jesaja 2: 2-5 (NBV) / Projectlied / een korte
sketch / Lied 1010: 2 / Overdenking ‘Help me dromen’ / Zingen: Lied 1006 / Gebeden / Collecte /
Slotlied: Lied 442 / Zegen (3x amen).
10:30 uur Baalderveld: Welkomstwoord. Beginlied: Lied 8b: Zie de zon, zie de maan. Begroeting. Drempelgebed. Kaarsengedicht. Projectlied: Een boek vol verwachting, couplet 1,3,6,7 Inleiding bij het Thema. Stel je voor .. Leerlied 454: De mensen die gaan in het duister. Gebed bij opening bijbel. Lezing: Jesaja 2 vers 2-5 door Wilma. Lied 771: 1 en 3 Ik weet van een stad die komen zal. Overweging. Lied 1014:
Geef vrede door. Gebed door Bernardien. Zingend bidden lied 1006 Onze Vader. Collecte. Wegzending. Slotlied 444 Nu daagt het. Zegen
10:00 uur De Opgang Radewijk welkom / kaars aansteken / aanvangslied: Ps 80: 1 en 2 / stil gebed / begroeting / vervolg aanvangslied:
Ps 80: 7 / kyrie, de drie voorbeden beantwoord met “geef vrede Heer, geef vrede, de aarde wacht zo lang” / Lied 755: 1 / gebed van de
zondag / (kinderen naar de nevendienst) / lezen Jesaja 2: 1-5 (NBV) / zingen: Lied 771: 1, 2 en 3 / lezen Mat 24; 37-42 (NBV) / zingen Lied
751: 1 t/m 5 / prediking / zingen: Lied 435: 1 en 3 / mededelingen / (kinderen terug uit nevendienst / oppas) / dank- en voorbeden / inzameling der gaven / slotlied: Lied 1009: 1, 2 en 3 / zegen beantwoord met een gezongen AMEN

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653.
Maandag 4 december is thuis overleden mw. Janna Jurjens-Reinink (de Opgang 13). Ze was al geruime tijd erg ziek
In een dienst van woord en gebed vrijdag 8 december op de Lariks haalden we herinneringen op aan haar leven en
lazen daarbij uit de bijbel over Jezus, de goede herder. We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen, familie en
vrienden. Janna Reinink was 88 jaar.
Zieken : In het RZZ (kamer 117) is opgenomen dhr HJ Meijer (Helffrichstr 91). In de Isala-klinieken te Zwolle onderging dhr.
Kuiper (Sportlaan 3) een zware operatie. In Clara Feyoena Heem verblijven voor revalidatie: mw. Meijer-Ennik (Mulderij216),
dhr HJ Klokkers (Pothofweg), mw Kingma (Havenweg
Agenda: 14 dec vergadert het college van diakenen, 20.00 uur in de Esch
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken CFH, revalidatie unit: dhr. H. van Laar, Bruchterweg 93 en dhr en mw Lopers, Bruchterweg 70A
RZZ: Jan de Weerd, Klinkerweg Hennie van der Velde, Bruchterbeekweg, is weer thuis.
Dhr. W. Veneman, K. Doormanln 13, gaat komende week van CFH naar Oostloorn. Hij komt daar definitief te wonen op K136
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Zieken Miranda Herbers is thuisgekomen uit het ziekenhuis. Gerrit Veurink, Boterbloem 101, verblijft in het UMCG te
Groningen. (Hanzeplein 1 Afdeling E.2 kamer 89.)
Kerstavond: De gezinsviering is op zondagavond 24 december om 19 uur in de sfeervol ingerichte Beek aan het Hondsdraf.
Elvira en Marjenke Nijmeijer spelen muziek op keyboard en saxofoon en Anja Dalhuisen en Elise Monshouwer zingen met en
voor ons. De dienst wordt voorbereid door Angèle, Dorien, Ria en Rozemarijn, samen met ds. Langbroek.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zieken: In het Isalaziekenhuis ligt Gea Zweers-Terpstra, Polberg 54. Ze ligt op Vlinder 4, kamer 133,Postbus 10400
8000 GK Zwolle
In de Baalderdienst zal dhr. Erik Slotman, Hofweg 32, worden bevestigd als kerkrentmeester uit onze wijk.
Ook 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
Wijk Radewijk
De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 liggen van 11 t/m 15 december 2017 ter inzage op het kerkelijk bureau
Op 17 december kunt u collectemunten halen in de Opgang bij de koster.

11 dec
11 dec
13 dec
13 dec
13 dec
13 dec
13 dec
16 dec
17 dec

De jarigen
Mevr. A.J. Nieborg-Smith,Burg Bramerstraat 71,7772 CD Hardenberg
90 jaar
Mevr. G.J. Hakkers,De Opgang 15,7771 BW ,Hardenberg
81 jaar
Mevr. H.M. Compagne-Westerveld,J C J van Speykstr. 14/014,7772 ZC,Hardenberg 91 jaar
Dhr. G. Luisman,Witte de Withstraat 21,7772 XV Hardenberg
88 jaar
Mevr. A.J. Veltink-Schothorst,Alberthus Risaeusstraat 14, 7772 AV,Hardenberg
86 jaar
Mevr. A. Dijkstra,Vechtvoorde 58,7772 VC,Hardenberg
85 jaar
Mevr. W. van Goor-Winkels,Irenestraat 5,7772 CS, Hardenberg
82 jaar
Dhr. J. ten Brinke,Het Weerdje 24, 7783 CT,Gramsbergen
92 jaar
Mevr. H. Ensink-Kroek,Burg Schuitestraat 132,7772 BT,Hardenberg
84 jaar

Mededelingen
Dank: Iedereen bedankt dat zondag 3 December het afscheid van mijn hulpkosterswerk na een periode van 40 jaar een feestelijke dag is geworden hetzij met vriendelijke woorden, handdruk en een geweldig applaus .Gerrit Willem & Bertha Lennips
Uitleg liturgische schikking 2e advent, Jesaja 2: 2-5 Jesaja heeft een visioen, over een tijd die komen zal: de berg met de
tempel zal stevig staan, ver boven alle heuvels. Uit alle landen gaan de mensen daar naar toe, om te luisteren naar het onderricht van de Heer.De kaars met prikkeldraad verwijst naar het onrecht en kwaad in deze wereld. De rozen tussen het prikkeldraad zijn symbool voor het omsmeden van zwaarden tot snoeimessen.
Ouderenmiddag Hardenberg: ADVENTWIJDING op dinsdag 19 december om 15.30 UUR in De Schakel. Er is weer een
liturgie aanwezig waaraan meewerken Ds. Noordmans meditatie en Marja Nijmeijer muzikale momenten. Aansluitend is er
een broodmaaltijd. Voor de broodmaaltijd hoeft u zich niet op te geven! De koster zorgt dat er voldoende op tafel komt.
Zouden de ouderlingen/diakenen zelf de kerstattenties uit de Esch willen halen op dinsdag 12 dec tussen 18.30-19.30 uur.
Kerstmarkt:Op 16 dec is er tijdens de kerstmarkt een kerstviering in het dialect en Levende Kerststal. De kerstmarkt is bij de
Stephanuskerk van 10.00 tot 17.000 uur met verkoop van o.a. kerstbakjes/ stukken, snert . Om 14.30 uur kerstviering in het
dialect in de Stephanuskerk. Ook is er dan weer een Levende Kerststal te zien bij de Stephanuskerk.
Oliebollen: De activiteitencommissie van de Hessenwegkerk heeft de oliebollen verkoop op 30 december. De opbrengst van
de actie gaat naar het interieurfonds van de Hessenwegkerk.Voor 10 oliebollen betaalt u € 6.00 en de knieperties 10 voor €
1,50 of 30 voor € 4,00 .U kunt bestellen via de inleverbon uit Kerkklank of die u uitgereikt krijgt na de dienst van 10 en 17 dec.
Telefonisch is ook mogelijk bij Jaap 262216 of 216807 U kunt uw bestelling ophalen bij de Hessenwegkerk op 30 dec. Van
9.00 tot 14.00 uur. Op deze dag is er ook losse verkoop van oliebollen en knieperties. Bestuur activiteiten commissie
Collecte:Zowel op kerstavond als tijdens de eerste rondgang tijdens kerstdagen zal er gecollecteerd worden voor “Kinderen
in de knel”. Deze collecte is van levensbelang voor de kinderen in zeer moeilijke situaties .U kunt uw bijdrage ook overmaken
op reknummer NL65RABO0324986521 tnv de ZWO ovv.: "Kinderen in de knel".
Kerstpakketten Actie 2017: 'SamenDelen' een initiatief van de kerken uit Hardenberg-Heemse en Radewijk wil ook dit jaar
weer kerstpakketten maken en uitdelen aan mensen met een klein inkomen. Daarvoor doen wij een beroep op U.
U kunt ons helpen met producten die vaak in kerstpakketten zitten, denk bijvoorbeeld aan chocoladeletter koffie nootjes ,
pannenkoekmeel en suiker,maar eigenlijk alles wat een doorsnee gezin zo dagelijks nodig heeft, kom dit brengen op ZONDAGMORGEN 17 DECEMBER inzameling voor de erediensten bij ingang van de kerk(alleen in Hardenberg en Radewijk) en
donderdag 21 december van 10.00 tot 20.30 uur in de "Schakel" naast de Höftekerk. Bent uw niet zo goed ter been, een gift is
welkom op rekening NL30RABO 0324 960 670 t.a.v."SamenDelen" diaconie Protestantse Gemeente Hardenberg/Heemse.
Wilt U meer weten over deze actie, dan kunt U mailen naar samendelen@hetnet.nl. Adressen graag voorzien van postcode
en gezinssamenstelling. NB:Degene die adressen doorgeeft is tevens verantwoordelijk voor de bezorging van de pakketten!
Interkerkelijk koor Zevenmaal zingt Festival of Lessons en Carols.Op dinsdag 19 dec om 20.00 uur wordt in de HöfteKerk
gezongen door Interkerkelijk koor Zevenmaal. Dit is een bijzondere viering uit de Engelse kersttraditie die bestaat uit negen
Schriftlezingen, afgewisseld met kerstliederen (deels in samenzang), carols, hymns en koorwerken. De orgelbegeleiding is in
handen van Anneke Hamberg.De toegang voor dit Festival is € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 12 jaar.
Kerstzang 1e Kerstdag in Oostloorn, CFH en RZ-ziekenhuis.: Net als voorgaande jaren gaan we weer bekende christelijke
kerstliederen zingen voor de bewoners en zieken in CFH, Oostloorn en Ziekenhuis Röpcke-Zweers in Hardenberg onder muzikale begeleiding van de fam. Nijmeijer uit Bergentheim. Iedereen is van harte welkom. Het tijdschema: 07.00 uur aanvang in
Oostloorn; 08.30 uur koffiepauze; daarna gaat 1 groep naar RZ-ziekenhuis, de andere groep gaat naar CFH. 09.00 uur in RZziekenhuis en/of in Clara Feyoenaheem; 10.15 uur einde (vroeg genoeg om nog naar een “gewone kerkdienst” . NB: Aanmelden is niet nodig en tussentijds “instappen” mag natuurlijk ook! NIET VERGETEN, want je bezorgt daarmee de luisteraars,
medezangers en jezelf(!) een gezegende Kerst. Meer weten? Bel met Jet Hiemstra (tel. 260789), Harry Overweg (tel. 264687)
of Marja Nijmeijer (tel. 232694).
Pleegouders gezocht! Pleegzorgbegeleiders van Trias, Timon en WSG houden op woensdag 13 december a.s. een informatieavond over pleegzorg en pleegouderschap.Plaats: Gemeentehuis Hardenberg. Aanvang: 19.30 uur. De Diaconie vraag
hiervoor uw aandacht
Collectieve zorgverzekering. De gemeenten Ommen en Hardenberg bieden inwoners met een minimum inkomen de mogelijkheid om gebruik te maken van een collectieve zorgverzekering. Meer informatie is te vinden op: www.hardenberg.nl/ zorgverzekering of www.ommen.nl/zorgverzekering. Zegt het voort. De Diaconie
OPA! Op vrijdag 29 december is er geen inzameling van oud papier bij de Hessenwegkerk. Bestuur OPA

Dinsdag 12, Woensdag 13 en donderdag 14 december gaan we weer kerstbakjes maken in de Schakel voor de verkoop
op de kerstmarkt zaterdag16 december. Hebt u zin om mee te helpen, u bent van harte welkom vanaf 9.30 uur.
OUD PAPIER kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur tot 16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk.KOPIJ voor 'Kerknieuws' 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

