Zondag, 19 februari 2017
Tijd
10:00 uur
10:00 uur
19:00 uur
10:30 uur

Höftekerk
De Opgang
Stephanuskerk
Oostloorn

Collecten

1 Diaconie 2 Kerk

e

e

Voorganger
ds. A.de Lange
ds. G. Fredrikze
ds. A. de Lange
mw D. Keizer

Ouderling
dhr. H. Altena
fam. Kramer
mw. J. Kampman

Organist
Bijzonderheden
dhr. E. Nijzink
dhr. J. Broekroelofs
dhr. T. Broekroelofs
dhr B. Blekkenhorst

e

3 Onderhoudsfonds

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en –met uitzondering van de dienst in de Stephanuskerk
Kindernevendienst.
orde van diensten
10.00 uur in de Höftekerk (met Liedboekkoor)
welkom / aanvangslied Ps 107: 1 / stil gebed / begroeting /vervolg aanvangslied Ps 107: 4 / kyriëgebed / glorialied: Ps
103C: 1, 2 en 3 / gebed van de zondag / lezen Jes 55: 1-3a en 6-11 (NBV) / zingen Lied 929: 1 en 2 / lezen Luc 8:4-15
(NBV) / zingen Lied 183: 1 t/m 6 / prediking / zingen Lied 764: 1 t/m 6 / mededelingen / dank- en voorbeden, stil gebed,
onze Vader / inzameling der gaven / Slotlied: 723: 1 en 2 / zegen beantwoord met een gezongen AMEN
19.00 uur, Stephanuskerk
aanvangslied: Ps 139: 1 / stil gebed / votum en groet / vervolg aanvangslied: Ps 139: 2 / / gebed / lezen: Jes 1: 10-17
(NBV) / zingen Lied 1009: 1, 2 en 3 / lezen: I Kor 13: 1-13 (NBV) /zingen Lied 319: 1, 5, 6 en 7 / prediking / zingen: Lied
791: 1 t/m 4/ geloofsbelijdenis / zingen Lied 985: 1, 2 en 3 / dank- en voorbeden /inzameling der gaven / slotlied 264: 1, 2,
3 en 4 / zegen beantwoord met een gezongen AMEN
10:00 uur de Opgang: welkom aanvangslied: Psalm 92: 1, 2 en 3;stil gebed;v:we belijden dat het de Heer is die ons
helpt;a:die hemel en aarde gemaakt heeft;v: die trouw blijft tot in eeuwigheid;a: en die niet loslaat het werk dat zijn hand
begon;v:genade en vrede voor u en voor jou, van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus a:AMEN; zingen:
Lied 318;gebed om vergeving;zingen: Lied 413: 3 en 2;woorden van leven: Leviticus 19: 1, 2, 11 – 14, 32 – 34 en Marcus
12: 28 – 31;zingen: Psalm 119: 3;gebed om de opening van het Woord;zingen: Lied 836: 2;lezen: Psalm 126
(NBV);zingen: Lied 967: 5, 6, 7;lezen: Matteüs 13: 1 – 9 en 18 – 23 (NBV);zingen Lied 764, kinderen gaan naar de
nevendienst;verkondiging;zingen Lied 718: 4, kinderen komen terug van de nevendienst;mededelingen dank- en
voorbeden, stil gebed en onze Vader.inzameling der gaven;slotlied: Lied 315;zegen beantwoord met gezongen 3x AMEN
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
zieken: Dhr Udo (Markt 64) ging van de Isalakliniek Zwolle naar het RZZ (kamer 116).
Mevrouw C. Sierink-Bouw (Burg. Bramerstraat 168) is weer thuis na een operatie in het ziekenhuis in Almelo.
agenda:
ma 20 februari vergadert de wijkkerkenraad CN 19.30 uur Schakel;do 23 februari wijkteamoverleg CN-01 bij fam.
Borneman, Markt 67 19.30 uur;zo 26 februari doopdienst met medewerking van band Your Choice, Stephanuskerk 10.00
uur Gedoopt worden Wouter (zoon van Freek Nijman en Anniek Pullen) en Liese Mare (dochter van Wilco Slot en Els
Mulder)
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:
Op woensdag 8 februari overleed Gezina Kompagne-Centen (Sientje), op de leeftijd van 80 jaar. Ze woonde
aan de M. Azn. de Ruyterstraat 5. Ze was sinds 9 juni 1980 weduwe van Frederik Kompagne. De begrafenis
en afscheidsbijeenkomst hebben plaats gevonden op woensdag 15 februari. Daarna was de begrafenis op de
begraafplaats Larikshof. We leven mee met de kinderen, kleinkinderen en verdere nabestanaden. (dit bericht
is al afgekondigd
Op zondag 12 februari overleed Berendje van der Veen-Zweers, op de leeftijd van 94 jaar. Ze woonde in
Oostloorn. Sinds 27 juni 1979 was zij weduwe van Gerrit Jan van der Veen. De afscheidsdienst was op vrijdag
17 febr. in de Stephanuskerk, waarna de begrafenis plaatsvond op de begraafplaats aan de Bruchterweg. We
leven mee met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en verder met iedereen die door haar overlijden
getroffen is.
Op dinsdag 14 februari overleed Henk Klifman, op de leeftijd van 89 jaar. Hij woonde, met zijn vrouw Fijkje,
aan de Stationsstraat 2b. De afscheidsdienst was/is op zaterdag 18 februari om 10.30 uur in de Höftekerk.
Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de begraafplaats Larikshof. We gedenken in onze gebeden zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen, en alle nabestaanden.

Zieken: In Clara Feyoena Heem verblijven voor revalidatie: mw. E.Kelder-Bekman, Burg. Schuitestraat 13) en dhr.
J.Weerts, Schoutenhof 49. Mw.B.G. Reinders-Roelofs, Verlengde Korte Steeg 3, is verhuisd naar Oostloorn.
Mw H. Altena-Otten,Bisschopshof 66 is weer thuis.Mw J. Weerts- Bakhuis, Burg.Schuitestraat 82,verblijft in CFH
(Delle).
Ds. Noordmans heeft komende week vakantie. Collega de Lange neemt in dringende aangelegenheden voor hem waar.
Doopdienst:Op zondag 5 maart wordt in de Höftekerk Guusje Lauren Rink gedoopt, dochter van Anouk en Gert.
Welkom iedereen.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zieken: Dhr. A. Bakker, Eiberhof 18, is heel ernstig ziek en nadert zijn levenseinde. Hij ervaart God als zeer dichtbij. We
leven mee met hem en zijn kinderen/kleinkinderen.
Ds. van der Wel heeft vakantie tot en met vrijdag 24 februari. Vanaf 25 februari is hij weer beschikbaar. Ds. Langbroek
neemt waar
Op zondag 26 februari om 10:00 uur is weer een Baalderdienst in sporthal de Kamp. Het thema luidt: “Gedeelde smart”
Soms kun je elkaar enorm helpen als mensen – gewoon als medemens, broer/zus/buurman/ enz. – én soms heb je hulp
nodig van een professional. Wanneer heb je wat/wie nodig. De Voorganger in deze dienst is Ds. Van der Wel en de
muziek wort verzorgt door de Nu Je Onderweg Band en Bert Slijkhuis op het orgel. Er is Tiener op Zondag en de jongere
kinderen gaan naar de hal. Na de dienst is er koffie, thee of ranja. We nodigen iedereen van harte uit!
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Zieken: Mw Hamberg-Lambers, Hoogenweg 17, verblijft op dit moment in het ziekenhuis voor een aantal onderzoeken.
Ze hoopt na het weekend weer naar huis te mogen gaan.
Baaldervelddienst Op zondag 26 februari is er de viering in sporthal de Beek. Voorganger is ds. Langbroek. U bent
van harte welkom om eens een dienst bij ons mee te maken.
Basiscatechese: op maandag 27 februari beginnen we weer voor groep 7 en dinsdag 28 februari voor groep 8
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
Op zondag 26 februari vindt de opening van de verbouwde gemeenschapsruimte plaats, onder het genot van een kop
koffie.
De Jarigen
20 feb Mevr. M. van de Stouwe-Korten,Burg Bramerstraat 140,7772 CE,Hardenberg
89
jr.
20 feb Mevr. J.W. Geertman-Westerman,De Achterbrink 6,7771 BX,Hardenberg
82
jr.
20 feb Dhr. H. Bolks,Veldsinkdijk 7,7791 RL,Radewijk
80
jr.
21 feb Mevr. B.J. Waterink-ZweersmNoord-Oosterweg 19,7791 RB,Radewijk
92
jr.
21 feb Mevr. H. Meier-Oldehinkel,Admiraal Helfrichstraat 91,7772 BZ Hardenberg
81
jr.
22 feb Mevr. P.J. van Gils-Botvliet,Burg Bramerstraat 58,7772 CE,Hardenberg
84
jr.
24 feb Mevr. C. Sierink-Bouw,Burg Bramerstraat 168,7772 CE,Hardenberg
85
jr.
24 feb Dhr. F. Ramaker,Gedempte Haven 65,7772 VD,Hardenberg
83
jr.
26 feb Mevr. H. Feunekes-Steendam Havenweg 68,7772 AG,Hardenberg
94
jr.
Mededelingen
Bedankt:
*Op zondag 5 februari werden we blij verrast met het prachtige bloemstuk uit de kerk.Onze hartelijke dank
hiervoor.Tevens wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes die wij mochten ontvangen tijdens mijn
verblijf in het ziekenhuis en thuis. het heeft ons erg goed gedaan .Hartelijke groeten Fam.Potgieter, Bisschopshof
*Na ruim 9 weken in het welgelegen in Gramsbergen ben ik weer terug in Hardenberg. Niet op mijn oude adres aan de
Verlengde Korte Steeg, maar sinds donderdag 16 febr. woon ik in zorgcentrum Oostloorn kamer 157. Bij deze wil ik een
ieder bedanken voor de belangstelling die ik de afgelopen periode ontvangen heb middels kaartjes bezoekjes of
telefoontjes. Dat heeft mij erg goed gedaan. Hartelijke groeten Berendien Reinders-Roelofs.
OUDERENMIDDAG HARDENBERG op dinsdag 28 februari om 14.00 uur in De Schakel. Deze middag komt
verhalenverteller Loek Boer met “Humor uit de streek”. Hebt u problemen met vervoer dan kunt u bellen met Gerard
Timmerman tel . 261735 (na 17.00 uur)
Het College van Kerkrentmeesters is erg blij en dankbaar om u te kunnen meedelen dat de actie KERKBALANS 2017
tot nu toe aan toezeggingen € 855.000,- heeft opgeleverd. Dat is iets meer dan vorig jaar en ruim boven de begroting.
Wij willen u allemaal hartelijk danken voor deze toezeggingen. Een speciaal woord van dank aan al die medewerkers die
ieder jaar weer door weer en wind in januari de enveloppen brengen en halen. Velen van hen doen dit al jaren
Diaconaal Jongeren Project 2017Wij zijn nog op zoek naar begeleiding voor het diaconaal jongeren project 2017 naar
Pata Rat in Roemenië. Dit project vindt deze zomer plaats.Spreekt u/jou dit aan. Neem dan z.s.m. contact op met Tjalling
Alkema, tel: 260418.
DJP- Pata Rata Roemenië.Ben jij tussen de 16 en 24 jaar en heb je nog interesse om mee te gaan met het Diaconaal
Jongeren Project naar Roemenië deze zomer?? Aanmelden kan nog t/m 10 maart bij Tjalling Alkema, tel: 260418. Voor
meer informatie zie ook Kerkklank.
Handschoenen dhr Meijer doet een laatste poging om te achterhalen waar zijn handschoenen zijn gebleven. Na de
oudjaarsdienst, heeft hij deze niet aangetroffen. Het zijn leren handschoenen. Hij zou het fijn vinden wanneer dit wordt
opgelost. Heeft iemand ze ( gezien) dan graag contact opnemen met Wim Meijer, Van Teullstraat 12, tel: 0523-795004.
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 16 januari 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)

