zondag 18 december 2016
4e adventszondag
Erediensten
Voorganger:
Ouderling:
Organist
Bijzonderheden:
09:00 uur Stephanuskerk ds. A. de Lange
mw. J. Welleweerd
dhr. E. Nijzink
Ingrid Korsaan saxofoon
10:30 uur Stephanuskerk ds. A. de Lange
mw. M. Hoving
dhr. T. Broekroelofs Anne Altena trompet
19:00 uur Stephanuskerk mw. N. Jonkers-Salomons dhr. H. Altena
mw. H. Smit
Vesper
10:00 uur De Opgang
ds. J. Dijkstra
dhr. G.J. Ramaker
dhr. J. Broekroelofs Bert Veldsink trompet
19:00 uur De Opgang
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. P. Volders
dhr. J. Kamphuis
Vesper
10:30 uur Oostloorn
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. B. Blekkenhorst
*Tijdens de dienst in Stephanuskerk 10.30 uur is er oppas. Tijdens de ochtenddienst van De Opgang is er oppas en KND.
Collecten
1e Diaconie
2e Kerk
3e Onderhoudsfonds
orde van diensten
Stephanuskerk 900 en 1030uur: welkom /aansteken vierde adventskaars / aanvangslied: Ps 19:1 / stil gebed / begroeting /
vervolg aanvangslied: Ps 19: 2 / aandacht voor bloemstuk / verootmoediging / leefregel: 1 Thes 5: 1-11 (BGT) / zingen:
Lied 751: 1, 2 en 3 / gebed van de zondag/ lezen: Jes 7: 10-17 (BGT) / zingen: Lied 437: 1, 2, 4 en 5 / lezen: Mat 1: 1825 (NBV) / zingen: Lied 464: 3, 4 en 8 /prediking /muzikaal intermezzo / zingen: Lied 441: 3, 5 en 6 /mededelingen/ danken voorbeden,stil gebed,onze Vader /inzameling der gaven /slotlied:444: 1t/m 5 /zegen beantwoord met gezongen AMEN
Opgang 10:00 uur Woord van welkom.Aansteken van de adventskaarsen,Zingen Lied 461:1,2,3,4 Bemoediging en groet:
V.Onze Hulp is in de naam van Heer,A. die hemel en aarde gemaakt,V die trouw blijft voor altijdA. en niet loslaat het werk
van zijn handen,V. Zijn Genade en vrede zij met u/jullie,A. en met u. Amen.;Drempelgebed;Zingen Lied 463:4,5,7;Lezen
Ps. 24;Zingen Lied 24:5;Gebed om de Heilige Geest;1e lezing Jesaja 7:9c t/m15;zingen Lied 466:7;2e lezing Math. 1:1825;adventsproject + lied (knd);Preek;Zingen Lied 767:1,2,3;Dankgebed-voorbedeCollecteZingen lied 506:1,2 Zegen
Opgang 19:00uur: Orgelspel Kerkenraad komt binnen,We blijven zitten en zijn een ogenblik stil,Aansteken van de 4e
Adventskaars,Zingen: Lied 461 : 1,2,3,4 ;Bemoediging en drempelgebed;Zingen: Lied 462:1 -6 ;Psalmengebed – aan de
hand van psalm van de zondag: Psalm 19,met als Antifoon: Lied 432 a Mijn leven til ik, God, naar U omhoog, op U
vertrouw ik;Beginnen met antifoon en eindigen met Antifoon:Psalm 19: 1-5,Antifoon,Psalm 19: 6-7,Antifoon,Psalm 19:89,Antifoon,Psalm 19: 10 -13,Antifoon,Psalm 19: 14-15,Antifoon;Gebed van de zondag;Zingen: Lied 489:1 ;Lezen: Jesaja
7: 10 -17 (NBV);Zingen: Lied 489: 2; Lezen: Mattheus 1 : 18-25 (wij gaan staan) (NBV)Zingen: Lied 455: 1 en 4 Meditatie
/overdenking;Stilte en muziek;Zingen: Lied 433: 1,4 en 5;Gebeden: avondgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader
Avondlied, Zingen:Lied 261:1,2,3 ;Tekst, uit: Adventskalender 25 december;Zegenbede
Stephanuskerk 19:00 uur: Orgelspel;Kerkenraad komt binnen;We blijven zitten en zijn een ogenblik stil;Aansteken van de
1,2,3,4e Adventskaars;Zingen: Lied 461 : 1-4 ;Bemoediging/Adventsgebed/drempelgebed: Zingen:Lied 462: 1 – 6
Antifoon: Lied 432 a (Telkens allen)VG Psalm 19: 1-5,AntifoonVG Psalm 19: 6-7,Antifoon;VG Psalm 19: 8-9,Antifoon;VG
Psalm 19: 10 -13,Antifoon,VG Psalm 19: 14-15,Antifoon;Gebed van de zondag;Zingen: Lied 489 : 1;Lezen: Jesaja 7: 10 17;Zingen: Lied 489: 2;Lezen: Mattheus 1:18-25 (wij gaan staan)Zingen: Lied 455:1en 4;Meditatie;Stilte en muziek
Zingen: Lied 433:1,4en 5;Gebeden: avondgebed, voorbeden (met Kyrïe gezongen blz. 588, nr 19 Dienstboek 1), stil
gebed, Onze Vader;Avondlied, Zingen:Lied 261:1,2, 3 Gedicht:Eén ster maakt de lucht minder dreigend.Eén kaars
maakt de nacht minder zwart.Eén hand maakt de weg minder eenzaam.Eén stem maakt de dag minder stil.Eén vonk kan
begin van nieuw vuur zijn.Eén kind het begin van een toekomst.Eén wens het begin van een gelukkig NU.
Zegenbede;Lied 430 Voorganger spreek de verzen uit, gemeente zingt refrein;Met vrede gegroet en gezegend met licht!
e
Uitleg liturgische schikking voor zondag 18 december, de 4 adventszondag: De spiegel die bij elke schikking wordt gebruikt
verwijst naar het thema “de wereld omgekeerd”.De spiegelstukken zorgen ervoor dat er een “gebroken beeld”ontstaat: de
gebrokenheid van de wereld, de gebrokenheid van het leven. Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom over vrede. In Jezus is die
droom werkelijkheid geworden.Op de vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes uiteenvalt: dit wordt
verbeeld door het gipskruid. De engel (witte roos) brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld. De
spiegelstukjes die de afgelopen weken verwijderd zijn liggen op tafel

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: Mw. K. Oldenburger-Zuidema is weer thuis: Singelberg 15. In de Isalakliniek te Zwolle op de afd. cardiologie is
opgenomen dhr. J. Willems, Sportlaan 11. Daar is ook mw. de Lange-Zandbergen, Vechtvoorde 68.
agenda: maandag 19 dec: wijkkerkenraad CNoord, 19:30 uur Schakel; dinsdag 20 dec: kerstviering ouderenmiddag,
15.30 uur Schakel;zaterdag 24 dec: kerstnacht Stephanus 21:30 uur
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op 12 december overleed Gert Bolks, op de leeftijd van 55 jaar. Hij woonde aan de Markeweg 3, in Brucht.
Gert was alleenstaand. De begrafenis heeft afgelopen vrijdag plaats gevonden, na een afscheidsdienst in de
Höftekerk. Wij leven mee met de familie en andere nabestaanden.
Op woensdag 14 december is overleden Willem Gerrit Jan Knol op de leeftijd van 68 jaar, echtgenoot van Ria
Knol-Hamberg, Salland 23. De afscheidsdienst is op maandag 19 december om 15.30 uur in ‘De Lariks’,
waarna de crematie plaatsvindt. Vanaf 15.00 uur is er gelegenheid de familie te condoleren. Wij leven in het
bijzonder mee met zijn vrouw en zoon Hendri en allen die hem dierbaar waren.
Zieken: mw B.G.Reinders-Roelofs is opgenomen in het welgelegen in Gramsbergen kmr 113. Ze heeft een ongevalletje
thuis gehad en maakt het naar omstandigheden redelijk. Mw. F.J. Omvlee Parkweg 15, is nog steeds voor revalidatie in
CFH. Mw. H. Grendelman, Salland 4, is in CFH om te revalideren.Dhr H. Mulder, Witte de Withstraat 14, verblijft
voorlopig in CFH, Baander, Schoffel 10.

Kerstvieringen Höftekerk 1e Kerstdag:
Wij nodigen iedereen uit voor de kerkdiensten op 1e kerstdag in de Höftekerk. Ds. Noordmans is de voorganger. Om
10.30 uur in er medewerking van het koperensemble. Er is KND De kinderen werken trouwens mee aan de dienst.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Dhr. Johannes Hutten, Singelberg 57, is weer thuis uit het ziekenhuis.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
De Kerstavondviering in de Beek is op zaterdagavond 24 december om 19.00 uur. Piet Langbroek leidt de dienst en we
horen en zingen het Kerstverhaal.Het jeugdkoor Animato zingt in deze gezinsviering. Het thema is “Welkom” en dat zijn
jullie allemaal. De wijkgemeente Baalderveld wenst u en jou feestelijke Kerstdagen toe.
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
Zieken: Opgenomen in CFH voor revalidatie mevr. G.J. Hagendoorn-Timmer, Westeindigerdijk 16. Haar adres in Clara:
Revalidatiecentrum unit 3 kamer 22. Mevr. G.J. Hagedoorn-Timmer, Westeindigerdijk 16 is na een val thuis opgenomen
geweest in het R.Z.Z., inmiddels is zij naar Clara Feijoena Heem gegaan voor revalidatie.
Ouderenmiddag Radewijk: Op dinsdag 20 dec. houden we onze kerstviering in de Opgang. We beginnen om 15.30u
met liturgie en een meditatie door Ds. Dijkstra. Aansluitend hebben we een broodmaaltijd.
Vacature ds. Dijkstra: Inmiddels is de procedure om tot vervulling van deze vacature te komen gestart, de predikanten en de
kerkelijk werkers hebben de uitnodigingsbrief om op deze vacature te solliciteren en de door de kerkenraad
opgestelde profielschets inmiddels ontvangen.
Opening gemeenschapsruimte: De verbouwing is achter de rug, de opening van deze ruimte zal plaatsvinden op 22 januari, er zal
dan ook koffie worden gedronken.

Herinnering mei-actie 2016: Een deel van de toezeggingen is nog niet overgemaakt, hierbij het verzoek dat alsnog in
orde te maken, zo mogelijk voor 31 december 2016 (rekening: NL06FVLB0699767415 t.n.v. Prot. Gem.HardenbergHeemse o.v.v. wijkgemeente Radewijk.
De Jarigen
19 dec Mevr. A.M. van der Linden-Zuilhof,Parkweg 39,7772 XP,Hardenberg
86
jaar
21 dec Mevr. G. Waterink,Drs. G. Jonkerlaan 24,7772 CH,Hardenberg
86
jaar
23 dec Mevr. B.J. Bulthuis-Snijders,Eggenweg 1,7793 HH,Hoogenweg
90
jaar
23 dec Mevr. J. de Graaf-Dijkstra,Zwaluwstraat 21,7771 AR,Hardenberg
84
jaar
25 dec Mevr. H. Mackaij-Kedde,De Mulderij 411,7772 HR,Hardenberg
91
jaar
25 dec Dhr. W. Oosterom,Vechtvoorde 52,7772 VC,Hardenberg
86
jaar
25 dec Mevr. H. Moeken,Parkweg 129,7772 XS,Hardenberg
83
jaar
25 dec Mevr. H. Hamberg-Lambers,Hoogenweg 17,7793 HN,Hoogenweg
81
jaar
Mededelingen
Heemse Zingt:Vanavond is er om 19.00 uur weer een Heemse Zingt in de Hessenwegkerk. Volgend jaar zal ‘Heemse Zingt’ van
naam en plaats veranderen. Tijdens deze laatste ‘Heemse Zingt’ zijn de Vechtdal Voces bij ons te gast. Zij worden versterkt door een
gelegenheidskoor uit Heemse. Iedereen is van harte welkom!
Kerstpakketten Actie 2016. 'Samen Delen' 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, maar eigenlijk alles wat een doorsnee gezin zo dagelijks nodig heeft. Kom dit brengen op
zondagmorgen 18 december voor de erediensten bij ingang van de kerken en op woensdag 21 december van 10.00 tot 20.30 uur in de
"Schakel" 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.
Mogen wij rekenen op uw bijdrage? Bij voorbaat dank, Uw Diaconie.NB. adressen graag voorzien van postcode en
gezinssamenstelling en degene die adressen doorgeeft, is tevens verantwoordelijk voor de bezorging van de pakketten!
Kerstzang: Hou je van zingen? Op Kerstmorgen gaan we weer zingen voor de cliënten en zieken in verpleeghuis Clara Feyoena
Heem, verzorgingshuis Oostloorn en ziekenhuis Röpcke Zweers. We zingen bekende kerstliederen onder muzikale leiding van Elvira
Nijmeyer op keyboard en technische ondersteuning van haar hele familie. Op verzoek van de organisatie op de locaties beginnen we,
anders dan voorgaande jaren, om 6.30 u in CFH, daarna om 8.15 u in Oostloorn en als laatste om 9.45 u in het ziekenhuis. Graag
vroegtijdig aanwezig, want we zingen volgens een strak tijdschema.Tussentijds “instappen” mag natuurlijk ook.Bij aankomst in
Oostloorn staat de koffie etc. klaar. Zing jij ook mee? Niet vergeten!

Kerstconcerten HCM: Het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor HCM en het HCM ensemble geven traditiegetrouw
onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart op maandag 26 december (2e Kerstdag) 2016 twee Kerstconcerten in de
Höftekerk aan de Lage Doelen 3 te Hardenberg. Matinee aanvang: 15.00 uur, kerk open vanaf 15.15 uur.Avondconcert
aanvang:20.00 uur,kerk open vanaf 19.15 uur. Naast het koor en ensemble werken mee: Lucas Kramer-bariton, Chloë
Elsenaar-viool, Krista van den Esker -dwarsfluit, Ronald IJmker -orgel, Jan Lenselink-vleugel. Bent u een liefhebber van
zang en muziek kom dan de tweede Kerstdag naar de Höftekerk bij één van de concerten van HCM.Toegangsprijzen:
Voorverkoop € 8,00 pp, aan de kerk € 10,00 pp kinderen t/m 12 jaar GRATIS. Voorverkoopadressen in Hardenberg en
overige informatie: zie de website www.hcmk.nl
Ouderenmiddag Hardenberg op dinsdag 20 december om 15.30 uur in De Schakel. Kerstmiddag m.m.v. Ds. de Lange en
muzikale omlijsting van Marja Nijmeijer. Ter afsluiting een broodmaaltijd. Hebt u problemen met vervoer dan kunt u bellen met Gerard
Timmerman (na 17.00 uur) tel. 261735
CFH Gezamenlijke oudjaarsviering: Op vrijdag 30 december om 15:00 uur (dit stond in Kerkklank verkeerd vermeld)
Bedankt: *Hartelijk dank en blij verrast door de mooie bloemen ter ere van mijn 86everjaardag Wim Oosterom,Vechtvoorde 52.
*Hartelijk dank voor de vele kaarten en telefoontjes die ik heb gekregen tijdens en na mijn verblijf in het ziekenhuis. Dit heeft mij goed
gedaan. Jan Grootoonk. *Graag wil ik jullie hartelijke danken voor de vele kaartjes, telefoontjes en bezoekjes tijdens mijn verblijf in het
ziekenhuis en bij thuiskomst. mevr. Gerda Reins-de Lange, Gramsbergen
Activiteiten commissie Hessenwegkerk. Op 30 en 31 december organiseren wij weer de jaarlijkse oliebollen actie. Bestellen kan t/m
27 dec. Voor meer informatie:lees in de Kerkklank van december ( ook voor tel. bestellingen en afhaaltijden).
Cadeautjesmarkt 2016.Wij zijn heel blij met de opbrengst van €.3600,00 tbv voedselbank en Hessenwegkerk/Höftekerk
Open haard hout DJP. Te koop open haard hout,eiken tbv DJP. In 2017 gaan we weer project doen in Roemenië.Om geld voor het
project te krijgen hebben we hout te koop. Het hout is in 2015 gezaagd/gekloofd.Kostprijs € 60,- m3 gehaald.Gebracht is de kostprijs
Het kerkelijk bureau is gesloten van 26 t/m 30 december 2016 .

