Erediensten
10:00 uur,Höftekerk
10:00 uur,Baalder
10:00 uur,Radewijk
11:00 uur,Oostloorn
19:00 uur,Stephanuskerk
e

Voorganger
ds. P.J.H. Noordmans
ds. W. van der Wel
ds. J. Dijkstra,Vroomshoop
ds. A. de Lange
ds. L. van Rikxoort
e

Zondag, 14 januari 2018
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
dhr. J. Kremer
dhr. E. Nijzink Heilig Avondmaal
dhr. J. Bakker
dhr. B. Slijkhuis
dhr. L. Schrotenboer
dhr. J. Broekroelofs
dhr. B. Blekkenhorst
mw. T. van Weerden mw. A. Hamberg

Collecten:
1 : Voedselbank Hardenberg/Ommen* 2 :Kerk
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang en kindernevendienst

Uitgang:

Onderhoudsfonds

*De opbrengst van de 1e collecte in de diensten van deze zondag is bestemd voor het werk van de Voedselbank
Hardenberg-Ommen. De voedselbank verstrekt pakketten met voedsel aan mensen die financieel in de problemen zijn
gekomen en daarom niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Er worden bijna 300 pakketten per week uitgegeven
aan cliënten binnen de gemeenten Hardenberg en Ommen. Deze pakketten worden vooral samengesteld uit overschotten,
die door bedrijven ter beschikking worden gesteld. Om pakketten aan te vullen koopt de voedselbank zelf producten bij.
Bedrijven, particulieren, verenigingen en kerken bieden steun, zowel door het aanleveren van producten als het doneren
van geld. Daarom: van harte aanbevolen! Uw Diaconie.
.
orde van diensten
10:00 uur Höftekerk: Welkom en mededelingen; Aanvangslied: Psalm 8: 1allen, 2vrouwen, 3 mannen, 4allen; Stil gebed;
Bemoediging en Groet; Drempelgebed; Zingen: Lied 975:1,4; Kyriegebed;Lied 974:1,5; Gebed van de zondag; Schriftlezing:
Johannes 2: 1-11 (NBV); Lied 305:2,3;Overdenking; Lied 388:1,3,4,5; Voorbede; Nodiging; Collecte, orgelspel; Tafelgebed;
Zingen: Lied 985:1,3; Tafelgebed (vervolg); Gebed: ‘Onze Vader…’; Vredegroet; Brood en Wijn; Zingen tijdens de viering:
Lied 655, Lied 659 en Lied 525; Dankzegging na de maaltijd; Slotlied Psalm 66:1,3; Zending en Zegen (3x amen)
10:00 de Opgang: Woord van welkom kerkenraad,Intochtslied Lied 134:1,2,3,Moment voor persoonlijk gebed,Votum en
groet,Drempelgebed,Zingen Lied: 1005:1,3,Lezing uit Rom. 13:8-11,zingen: Lied 791:1,5,Gebed om de Heilige Geest
1e lezing Johannes 2: 1-9 ----het water dat wijn geworden was’,Zingen: Lied 526:2,4 (knd),2e lezing Johannes 14: 1-14
Zingen: Lied 1005:2,4,Preek,Zingen: Lied 971:1,2,(kinderen komen weer terug),Dankgebed – voorbede,collecte,zingen:
Lied 422:1,2,3,Zegen
19:00 uur, Stephanuskerk: orgelspel, woord van welkom,intochtslied: Psalm 25: 7 en 9 ,moment voor persoonlijk
gebed,votum en groet,lied: 659: 1, 4, 5 en 6 ,geloofsbelijdenis (gesproken),lied: 748: 3,gebed om verlichting met de Heilige
Geest,schriftlezing: Johannes 4: 1-42,lied: 653: 1, 3 en 7,verkondiging,lied: 908: 3 en 4,dankgebed – voorbeden,inzameling
van de gaven,slotlied: Psalm 42: 1 en 7,wegzending en zegen,gezongen ‘amen’ (3x), orgelspel
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Maandag 8 jan is thuis overleden dhr. Frederik Meulenbeld, Vechtvoorde 50. Hij was al geruime tijd ernstig ziek..
We leven mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Maandag 15 januari is de afscheidsdienst in de Lariks,
aanvang 13.30, condoleren vanaf 1300 u. Daarna volgt de crematie. Dhr Meulenbeld was 93 jaar oud.
Zieken: In het RZZ kamer 34 is opgenomen mw Hoogeveen (Havenweg). Binnenkort ondergaat dhr. P. Roosjen
(Wulpstraat) een zware operatie in het UMC te Groningen. In Clara verblijven ter revalidatie: dhr Klokkers (Pothofweg),
dhr Compagne (Badhuisplein),mw Kingma (Havenweg)en mw. Vd Kamp-Schutte (Bramerstr 90); dhr vd Kamp is weer
thuis (Oostloorn)
Agenda: Ivm de bezuinigingen gaan 16 uren van de werktijd van de beroepskrachten in Centrum Noord en Zuid over naar
Radewijk. De kerkenraden hebben plannen gemaakt over de gevolgen voor het pastoraat en gezocht naar kansen die deze
ontwikkeling biedt. Ze leggen die plannen graag aan u voor op een gemeenteavond. Voor Centrum Noord op dinsdag 30
januari 20.00 uur in de Schakel. Voor Centrum Zuid een week later. U krijgt ook een schriftelijke uitnodiging.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op 4 januari overleed Hermina Zweers-Zweers, in de leeftijd van 94 jaar. Ze woonde aan de Burg. Bramerstraat
178. Sinds 12 februari 1995 was ze weduwe van Jan Zweers, met wie ze in die tijd aan de Prengerlaan woonde.
De afscheidsdienst was op donderdag 11 januari in het uitvaartcentrum De Lariks. Daarna is ze begraven op de
begraafplaats naast het uitvaartcentrum. Wij leven mee met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en overige
nabestaanden. (dit bericht is vorige week al afgekondigd).
Zieken: Clara Feyoena Heem, revalidatie unit 1: mw. J.Westerman-Willering, Stationsstraat 18
Mijn hartelijk dank voor de belangstelling voor mijn verjaardag. Aly Ekenhorst
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zieken: In Clara verblijft dhr. J. Nauta, Zonnehof 10. Hij verblijft op het Zandpad 3. In het Rzz is nog de (steeds grotere!)
Elayh Zweers op kamer 431. Het gaat heel goed met hem! Zijn ouders – Rudolf en Gea – en grote broers Olaf en Luka –
Polberg 54 – zoeken hem telkens op.

In de Baalderdienst van vanmorgen vieren we de doop van drie kinderen én doet de moeder van één van de drie
belijdenis van haar geloof. Het thema is “door dik en dun”. De kinderen met wie we feest vieren zijn: Thies Bril – zoon van
Henrik en Nikkie Bril, Paasberg 73, Mees Herjan – zoon van Jeroen en Marieke van Ulst, Ondermaat 15 d en Esmee
Gerriëtte Smit – dochter van Richard en Elsbeth Smit, Schotlaan 12. Nikkie gaat belijdenis doen. We verheugen ons!
Zondagmiddagen voor alleengaanden Ook vandaag, 14 januari, 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. U bent vanaf 14:30 uur weer van harte welkom in de
wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45
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 ).
Ook Miranda Herbers is in het UMCG te Groningen opgenomen. (Afdeling D2 kamer 65) “Bij deze wil ik graag iedereen
bedanken voor de vele kaarten en andere vormen van medeleven.Dit doet ons heel goed!”Groet van Miranda HerbersRanter, Pinksterbloem 8 .
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. Rolien Koops uit Radewijk zal ons begeleiden bij het thema “Delen is Helen.”
Hartelijk dank voor de bloemen uit de Beekdienst van afgelopen zondag en de grote meelevendheid na mijn operatie. Het
gaat goed vooruit, G. Habing
Wijk Radewijk
Op 28 januari vindt de eerstvolgende viering van het Avondmaal plaats. Gemeenteleden die om gezondheidsredenen
niet of moeilijk in staat zijn om het Avondmaal in de kerk met de gemeente mee te vieren, willen we de mogelijkheid bieden
om thuis aan het Avondmaal deel te nemen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, geef dat dan uiterlijk zondag 21
januari door aan de pastoraal bezoeker van uw eigen wijk.
De Jarigen
15 jan
15 jan
15 jan
15 jan
16 jan
16 jan
17 jan
20 jan
21 jan
21 jan

Mevr. R.J. Tieman-Zweers,Kruserbrink 26 7772 XM Hardenberg
Dhr. L. Hamberg Burg Schuitestraat 84 7772 BT Hardenberg
Mevr. G.A. Bakker-Rooks,Salland 47 7772 CX Hardenberg
Dhr. R. Brouwer,Bovenmaat 23,7772 JG Hardenberg
Mevr. H.A. Mensonides-Stevens,Badhuisplein 30 7772 XC Hardenberg
Mevr. J. Sierink-Beenen,Parallelweg 6, 7772 SB Hardenberg
Mevr. W. de Man Molenplein 8,7771 BC Hardenberg
Mevr. S. van Bleek-Haveman,De Achterbrink 3,7771 BX Hardenberg
Mevr. F. Sikma-Haijema,De Mulderij 123, 7772 HK Hardenberg
Mevr. H.G.J. Boessenkool-Nijhuis,Gedempte Haven 39,7772 VD Hardenberg

87
87
85
81
83
80
93
92
91
81

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Mededelingen:
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk dat ik afgelopen zondag uit de kerk mocht ontvangen voor mijn 100ste
verjaardag, tevens dank voor de vele kaarten. A.Wilpshaar-Leferink
Zondag 4 februari hebben we 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. We beginnen 12.00 uur in de Höftekerk. Maar vanaf 11.00 uur kun je al in de Schakel terecht voor
een kop koffie. Een goed begin van de zondagmorgen en de nieuwe week! Onderwerp: Dat kan geen toeval zijn..., met
vriendelijke groet, Fenneke Brink, Aniek Stegeman, Marieke van ’t Holt en ds. A. de Lange.
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
VOTO. De avonddienst op zondag 28 januari in de Stephanuskerk is een Thomasviering. De Thomasviering is een
laagdrempelige kerkdienst die aansluit bij de dagelijkse beleving van mensen. Rond het gekozen thema is er ruimte voor
teksten en liederen, maar ook voor stilte, gebeden en verbeelding. Tijdens de ‘heilige chaos’ is er gelegenheid om actief
deel te nemen aan de viering.
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

