Zondag,12 maart 2017. 2e zondag 40dagen
Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Stephanuskerk ds. A. de Lange
dhr. J. Kremer
mw. H. Davenschot
10:00 uur Baalder
ds. W. van der Wel
fam. Kelder
dhr.T.Broekroelofs Heilig Avondmaal
10:30 uur Baalderveld
ds. P. Langbroek
mw. J. Marsman Elvira Nijmeijer, keyboard
10:00 uur De Opgang
ds. PJH Noordmans
L. Schrotenboer dhr. J. Broekroelofs
19:00 uur Stephanuskerk ds. W. van der Wel
mw. I. Berenst
mw. H. Smit
Vesper
10:30 uur Oostloorn
ds. D.S. Dreschler
Collecten 1e Voorjaarszending Guatemala* 2e Kerk
3e Onderhoudsfonds
* 1e rondgang: Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze Zondag is "Steun gezinnen in Guatemala". Dit
is tevens de voorjaarszendingscollecte.Er zullen vóór en tijdens de dienst beamerpresentaties gegeven worden
Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr. NL65RABO0324986521 tnv de ZWO ovv Werelddiaconaat 40-dagentijd.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst.
orde van diensten
Stephanuskerk, 10:00 uur:welkom /aanvangslied: Ps 25: 1 / stil gebed/ begroeting/ vervolg aanvangslied Ps 25: 2/ drempelgebed/
zingen: Lied 859: 1 t/m 4/ gebed van de zondag/ lezing: Ex 34: 27-35 (NBV) / zingen: Lied 310: 1 t/m 5 / lezing: 2 Kon 2: 11-14 (NBV)/
lezing: Mat 17: 1-9 (NBV) / zingen: Lied 213: 1, 2 en 5 / prediking / zingen: Lied 543: 1, 2 en 3 / mededelingen /dank- en voorbeden /
inzameling der gaven /slotlied 994: 1, 3 en 4 /zegen beantwoord met een gezongen AMEN
Baalderveld, 10:30 uur: Kerk en School Bloemenhof. Welkom en afkondigingen. Begroeting. Drempelgebed met lied 290. Liturgische
schikking. Lied voor de Veertigdagen. Zingen lied 538 vers 1 en 4 . Themazetting. Het zoeklied. Met kinderen uit groep 1 en 2.
Gebed groep 3 en 4. Trefwoordlied Twee handen. Groep 5 en 6 fotoverhaal over de verloren zoon. Overweging “Zoeken”.
Bovenbouw Trefwoordlied Zoeken en vinden. Overweging “Vinden”. Zingen lied 23 c vers 1,2 en 5. Dankgebed. Collecte.
Wegzending.Slotlied 423Vaya con Dios. Ajuu. Zegen. De volgende Baaldervelddienst is op zondag 26 maart
Opgang, 10:00 uur: Welkom en mededelingen van de kerkenraad; Lied 538:1,4; stil gebed;
Bemoediging en Groet + drempelgebed; doven van een kaars; projectlied; inleiding bij deze dienst; lied 287: 1,5; De nood van de
wereld; lied 286:1,3; aandacht voor het project, de kinderen gaan daarna naar de kindernevendienst; Gebed bij het woord; Eerste
lezing: Ruth 1: 6 t/m 10, 16 t/m 19a; meditatie met foto’s; Lied 221:1; Tweede lezing: Mattheus 5: 3 t/m 10, 14 t/m 19; meditatie met
foto’s; Lied 782; Derde lezing: Johannes 15: 9 t/m 17; meditatie met foto’s; lied 974:1,3,5; De kinderen komen bij ons terug; Gebeden;
Collecte; Slotlied: 416; Zegen (3x amen)
Stephanuskerk, 19:00 uur: Lucas 22: 24-31,Reminiscere “Gedenk Uw barmhartigheid”; Muziek, Orgelspel; Kerkenraad komt binnen
(wij blijven zitten); Stilte,2 kaarsen worden gedoofd; Zingen:Lied 538: 1Bemoediging/ drempelgebed
v: Onze hulp is de Naam van de Heer,a: die hemel en aarde gemaakt heeft . v: Heer, wij zijn hier gekomen vanuit de waan van de dag
en (mogelijk) met onrust in ons eigen hart; gekomen om de weg met U en nieuwe adem te vinden. a: Hoor naar ons bidden! Doe ons
herleven als we ver weg zijn van U, onszelf en van elkaar. Laat ons Uw liefde zien. a: Geef ons uw genade! v: Kom tot ons en laat ons
weten dat wij uw kinderen zijn, vandaag en tot in eeuwigheid. a: Neem ons bij de hand. Amen,Zingen: Lied 103: 3,4,5,7 ;
Psalmengebed, Lezing: Psalm 25; Zingen: Antifoon:
Lied 535 c Gedenk uw ontferming; Psalm 25: 1-5 Antifoon; Psalm 25:
6-11; Antifoon,Psalm 25: 12-17Antifoon; Psalm 25: 18-22Antifoon; Gebed van de zondag Zingen: ied 25: 2,3,4 Evangelielezing (wij
gaan staan) Lucas 22: 24-31Zingen: Lied 991: 1-8 Meditatie; Stilte; Muziek; Zingen: Lied 992: 1-4; Avondgebed, Voorbeden met Kyrie,
Stil Gebed, Onze Vader
Zingen: Lied 416: 1-4 Ga met God en Hij zal met je zijn,Zegenbede: De Heer zij voor u om u de juiste weg te wijzen
de Heer zij achter u om u te bewaren voor de listen van de boze,de heer zij naast u om u in de armen te sluiten, om u te beschermen
tegen gevaar,de Heer zij onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen,de heer zij in u om u te troosten wanneer u verdriet
hebt,de Heer omgeve u als een beschermende muur.Collecte bij uitgang
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653, mevr. H. Kleinjan tel. 0546-673614:
Ds. de Lange begint weer dinsdag 14 maart
Zieken: mw. Luisman-Godeke verhuisde van Oostloorn naar de Meander, Burg. Bramerstraat 70 Mw. H. Nijzink-Rigterink,
Bisschopshof 39, is na een operatie in Isala weer thuis en wacht nu nog op een operatie in RZZ.Dhr. Jan Schutte, Salland 53, is al
weer thuis uit het ZGT in Almelo. Naar omstandigheden gaat het zeer goed . Mw H. ten Brinke-Kremer (Het Weerdje 24,
Gramsbergen) heeft rond vorig weekend een paar dagen in het ziekenhuis gelegen; zij mocht afgelopen maandag weer naar huis.
mevrouw J.J. ten Brinke Breukelman verhuisd naar Oostloorn,kamer 16.
Agenda:Het leerhuis de Passio volgens Johannes : woensdag 15 maart aanvangstijd: 19.30 uur
Woensdag 21 maart wijkavond voor de leden in de secties CN01 tot en met CN04 in het Uilenest. ds. Breunesse komt dan spreken
over zijn ervaringen als legerpredikant. Zaal open vanaf 19.30 uur
Ben je tussen de 20 en de 35?We tellen in de stad veel jong volwassenen zoals jij die aangesloten zijn bij de PKN kerk. Maar we zien
jullie niet vaak in de kerk of bij andere samenkomsten en activiteiten die voor het geloof worden georganiseerd. Dat vinden we jammer
omdat we bang zijn dat kerk en jongeren steeds verder uit elkaar groeien. Daarom zijn we nieuwsgierig naar jouw wensen! Waar heb jij
belangstelling voor? Laat het ons weten door een kleine enquete in te vullen op https://nl.surveymonkey.com/r/CYQP3CQ Hopelijk
kunnen we je dan iets aanbieden dat past bij jouw leven en interesses.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken:In CFH verblijven voor revalidatie:mw. E.Kelder-Bekman, B.Schuitestraat 13 en dhr. J.Weerts, Schoutenhof 49.
Bedankt:Voor de vele blijken van meeleven en lieve kaarten met bemoedigende woorden en herinneringen aan mijn man en onze
vader Henk Klifman wil ik graag iedereen heel hartelijk bedanken. Het heeft mij, de kinderen en kleinkinderen heel goed gedaan. Fijkje
Klifman-de Jonge
(Brucht): Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd voor de ontmoetingsavond op woensdag 15 maart a.s. om 19.45 uur
in de Moat. De fam. Meijerink gaat iets vertellen over de roots-reis naar China en Ds. Noordmans over 'Geloof in China'. Ook het
jaarthema "deel je leven" zal aan de orde komen.

Donderdag 16 maart houden de wijken van ouderlingen Aart Mulder, Jan Kremer en Henk Altena een gezamenlijke wijkbijeenkomst in
het Vechtdal College aan de Burg. Schuitestraat.Aanvang 19.30 uur ,thema "deel je leven". ds. Noordmans zal dit thema verder
toelichten, allemaal hartelijk welkom.
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Geen berichten doorgekregen
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Zieken: Dicky Gerrits, Floralaan 27 , is weer uit het ziekenhuis maar verder herstel zal nog veel tijd vragen. We brengen de bloemen
uit de Baalderdienst als groet en ondersteuning.
Basiscatechese: Maandag en dinsdag voor groep 7 en 8 op de Bloemenhof.
Liberaal Christendom: Woensdag is er weer de leeskring Baalderveld in de Wanne om 20 uur.
Nieuwsbrief Baalderveld is er weer. Weet u dat u via de website kunt aangeven dat u onze nieuwsbrief per mail wilt ontvangen ? U
vindt het op de homepage. Blijf verbonden.
Zondag 26 maart in Baaldervelddienst:deTafel van brood en beker,de tafel van delen.We overdenken de weg die de Heer gaat en
zingen het jaarthema lied ‘Wij delen.”
Passion: Jongeren van 12 t/m 18 kunnen mee naar The Passion in Leeuwarden. We vertrekken per bus op donderdag 13 april om
15.30 uur vanaf Sporthal de Kamp. (kosten zijn 10 euro per persoon.) Opgave en info voor 30 maart bij de jeugdouderling
erikherbers@ziggo.nl tel.nr 267657.
Paasontbijt: Op Paasmorgen 16 april is er in de Beek het paasontbijt waarvoor u en/of het hele gezin zich kan opgeven. Zie de
verdere info op de nieuwsbrief Baalderveld.
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
Zondag 19 maart zal gedoopt worden Anna, roepnaam Jade, dochter van Dennis en Marijke Eggengoor-Bosscher, zusje van
Noah, De Kniepe 10.
Vanaf maandag 13 maart t/m donderdag 16 maart is ds. Dijkstra afwezig.
Vacatures kerkenraad Radewijk: De kerkenraad is blij u te kunnen meedelen dat dhrn. Erik ter Wijlen (Radewijkerweg 39) en Rolf
Jan Timmerman (Hoogenweg 59A) bereid zijn gevonden om diaken te worden.
Dineke Kamphuis blijft nog een jaar aan als diaken. Hierdoor zijn er voor het volgende seizoen momenteel geen vacatures. We
nemen dit jaar afscheid van diaken Aaldert Peeneman en bestuurlijk ouderling Piet Volders.
Piet blijft wel aan als pastoraal bezoeker. De datum van afscheid en bevestiging volgt op een later moment.
De afgelopen maanden heeft ds. Dijkstra het voorzitterschap van de wijkkerkenraad op zich genomen.miv 1 april 2017 zal dit worden
overgenomen door Ina Hoekerswever.
Vacature ds. Dijkstra: Op de vacature is niet gesolliciteerd. M.i.v. van 1 april zal er een consulent worden benoemd ter vervanging
van ds. Dijkstra.In dit voorjaar wordt door de AK de nieuwe formatie vastgesteld. Voor de zomer komt de AK dan met een voorstel wat
de opvolging van ds. Dijkstra betreft.Het streven is om dit intern (eigen predikant/kerkelijk werker) op te lossen.Het zoeken naar een
externe oplossing zal alleen mogelijk zijn als de meerjarenbegroting hier mogelijkheden voor geeft. De landelijke PKN zal ons hier
anders geen toestemming voor geven.
De Jarigen
13 mrt Mevr. G.A. Brunink-Meijer,Koppellaan 4,7772 AK,Hardenberg
82 jr.
13 mrt Mevr. A.C. Menninga,Singelberg 21,7772 DA,Hardenberg
80 jr.
14 mrt Mevr. F.J. Klifman-de Jonge,Stationsstraat 2/B,7772 CJ,Hardenberg
84 jr.
14 mrt Dhr. H. Lopers,Bruchterweg 70/A,7772 BH,Hardenberg
83 jr.
14 mrt Mevr. D.K. Bruggeman-Schutte
Gramsbergerweg 9,7772 CT,Hardenberg 80 jr.
16 mrt Mevr. B.H.J. Muller-Hubert,W v Oldenburgstr 7/B-5
7772 AL,Hardenberg 89 jr.
16 mrt Dhr. R. Edelijn,Kanaalweg-West 111,7696 KA,Brucht
88 jr.
17 mrt Mevr. A. Hamhuis-Kremer,JCJ van Speykstraat 14/295,7772 ZCH’berg
87 jr.
17 mrt Dhr. A. Ensink,Burg Schuitestraat 132
7772 BT,Hardenberg
82 jr.
18 mrt Mevr. H. Stroeve - Koers
De Spinde 29,7772 HB,Hardenberg
86 jr.
18 mrt Mevr. G. Haandrikman-Doldersum,W. Withstraat 13,7772 XV,Hardenberg
82 jr.
19 mrt Mevr. H. Smid-Hamhuis,JCJ van Speykstraat 14/151,7772 ZCHardenberg
93 jr.
Mededelingen
Blij verrast waren wij afgelopen zondag met de bloemen uit de kerk, hartelijk dank daarvoor! Fam. Spijkers J.C.J. van Speykstraat 6
Mevr. Kriekjes-Welleweerd, Reigerstraat 20, bedankt iedereen voor de bloemen, kaarten en andere geschenken gekregen voor haar
verjaardag.Lang deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaartjes die ik heb ontvangen toen ik in het ziekenhuis van Almelo lag en
bij mijn verjaardag.Ook voor de bloemen die ik mocht ontvangen. Hartelijke groeten C. Sierink – Bouw Burg. Bramerstraat.
Spaardoosjes actie 2017. Namens ZWO en College van Diakenen het volgende:Het inleveren van de vorige week uitgedeelde
spaardoosjes is NIET op 9 april a.s. maar op zondag 16 april 1e Paasdag.
Uitleg liturgische schikking:Op de tweede zondag van de veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien
leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is er een bijzondere ervaring en ontmoeting, die ze vast
willen houden. In de schikking zien we de witte bloemen als beeld daarvan. De paarse bloemen staan voor bezinning. Wat er gezien is
op de berg is niet vast te houden, maar wel mee te nemen in het denken en doen.
12 maart, zal er weer de middag voor alleen gaanden zijn. U bent vanaf 14:30 uur weer van harte welkom, in de wijkboerderij in
Baalder, Beekberg 45, om gezellig met elkaar een spel te spelen, te praten of gewoon samen te zijn. Overal is ruimte voor, onder het
genot van een kop koffie of thee. Graag heten we een ieder van u die wil komen van harte welkom op de zondagmiddag voor
alleengaanden
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel:vrijdag 31 maart van 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 1 april van 10:00 tot 13:00 uur
wordt er weer een kleding- en boekenbeurs gehouden. De opbrengst is bestemd voor het Diaconaal Jongeren Project. Voor meer
informatie: Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl.
Koffieochtend 70-plussers.Op woensdagmorgen 29 maart is er weer en koffieochtend voor 70-plussers in de Wijkboerderij. Inloop
van kwart voor 10. De heer Hamhuis, van de Oudheidkamer, zal deze morgen een verhaal houden over de Struikelstenen in het
algemeen en in Hardenberg in het bijzonder. Een stukje geschiedenis over gedeporteerdeJoden uit onder andere Hardenberg in de
Tweede Wereldoorlog. Wijkdiakonie Baalder
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
Kopij voor de “Kerkklank” voor 20 maart 2017 per mail naar kerkklank@pknhardenbergheemse.nl. HET KERKELIJK BUREAU is
open: op dinsdag van 11.00 - 12.00 uur, en donderdag van 19.00 - 20.00 uur: Scholtensdijk 22, 7771 CV, tel. 0523-680833. E-mail:
kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl (collectemunten (Schakel) alleen 1e donderdag van de maand van 11.00 tot 11.30 uur)

