Zondag 27 november 2016 1e adventzondag
Erediensten
09:00 uur Höftekerk
10:30 uur Höftekerk
19:00 uur Stephanuskerk
10:00 uur De Opgang
19:00 uur De Opgang
10:30 uur Oostloorn
Collecten
Diaconie

Voorganger
Ouderling
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. H. Altena
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. J. Martens
mw. N. Jonkers-Salomons
mw. M. Hoving
ds. J. Woltinge, Zwolle
dhr. P. Volders
ds. P. Langbroek
mw. A. Peeneman
dhr. J. Smit
2e Kerk
3e Onderhoudsfonds
De Schakel (10.30 uur)
Kinderoppas
Minie Schutte
Kindernevendienst
geen

Organist
dhr. J. Broekroelofs
dhr. E. Nijzink
dhr. R. Hamberg
dhr. J. Kamphuis
dhr. J. Broekroelofs
dhr. B. Blekkenhorst

Bijzonderheden
Jacqueline Bakker
Vesper
Vesper

De Opgang (10.00 uur)
Marion Reefman
Ina N. en Ina H.

orde van diensten
e
Höftekerk 09.00 uur. Welkom; Psalm 25: 1,2; Stil gebed; Bemoediging, Groet en Drempelgebed; Aansteken van de 1 adventskaars;
Lied 439:1,2,3; Gebed; Lied 299j: 1,2; Gebed; Jesaja 2: 1-5; Lied 447; Mattheüs 24: 32-44; Lied 751; Romeinen 13: 8-14; Lied 444:
2,4,5; Prediking; Lied 433; Gebeden; Collecte; Lied 461; Zegen.
Höftekerk 10.30 uur. In deze dienst wordt Frony de Weerd bevestigd als ouderling en Henk Hamhuis als ouderling-kerkrentmeester.
Voor de dienst horen we Lied 433, ‘Kom tot ons, de wereld wacht’, gezongen door Jacqueline Bakker, en korte orgelbewerkingen.
e
Welkom; Psalm 25: 1,2; Stil gebed; Bemoediging, Groet en Drempelgebed; Aansteken van de 1 adventskaars; Lied 440; Gebed; Lied
462; Gebed; Jesaja 2: 1-5; Lied 447: allen 1, Jacqueline 2, allen 3; Mattheüs 24: 32-44; Lied 444: 2,4,5; Prediking; Lied 885: 1,2;
Bevestiging van nieuwe ambtsdragers; Lied 840; Lied 362; Gebeden; Collecte; Jacqueline zingt lied ‘Lo, he comes’; Lied 416; Zegen.
VESPERS IN DE ADVENTSTIJD. Door de liturgiecommissie, bestaande uit een aantal mensen uit Radewijk en Hardenberg in
samenspraak met Riekus Hamberg, is weer een mooie serie van 4 adventsvespers gemaakt. Die vespers hebben al jaren een mooie
plek in ons gemeente zijn in de advents- en 40dagenperiode. In dit jaar zullen 4 teksten uit de profeet Jesaja de rode draad vormen
voor deze periode. Komende zondagavond is op eerste adventszondag de eerste vesper in Radewijk en Hardenberg. We hopen dat ze
bijdragen aan verdieping voor een heel aantal mensen in de voorbereiding op het Kerstfeest.
Uitleg liturgische schikking. 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.
Hoe dichter bij Kerst,hoe minder gebroken stukken glas op de spiegel. Op de eerste adventszondag horen we over het visioen van
vrede en hoe dat visioen handen en voeten kan krijgen. Aan de voorkant van de schikking zijn maar weinig bloemen te zien – waar je
alleen voor jezelf leeft bloeien weinig bloemen. Daar waar het visioen werkelijkheid wordt, bloeit de aarde.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zondag 20 november is overleden mw. Hendrikje Assen-Veldhoen, Keizersteeg 1 Ane. Haar begrafenis was vrijdag 25
november na een dienst in de Boomhofkerk te Gramsbergen. We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen, familie en
vrienden. Mw. Assen was 95 jaar.
Dhr. Dorman, Wulpstraat 9 is weer thuis, ook mw. G. de Ruiter-Scholing is weer thuis, helaas met slechte berichten. (Vechtvoorde 39).
In het ziekenhuis te Almelo (5 Zuid k. 50) is opgenomen dhr. A.J. Grootoonk, Molenplein 12. In de Isalakliniek te Zwolle op de afd.
Intensive Care is opgenomen dhr. J. Willems, Sportlaan 11.
Agenda: ma 28 nov wijkteamoverleg sectie CN-06, Schakel 19.30 uur; di 29 nov gemeenteavond CN 1900 u Schakel, gevolgd door
gezamenlijke gemeenteavond met CZuid. Daarop presenteren Algemene Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters hun zorgen
om de financiële toekomst van onze kerk en enkele plannen om die het hoofd te bieden.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken: Sophia Ziekenhuis, Zwolle: Dhr. Gert Bolks, Markeweg 3, Brucht. UMC Utrecht: Mw. J.Vosjan-Stoeten, De Markt 65
Mw. F.J.Omvlee, Parkweg 15, is voor revalidatie in Clara Feyoena Heem. Mw. H. Grendelman, Salland 4, is vanuit het ziekenhuis naar
CFH gegaan om te revalideren. Dhr H. Mulder, Witte de Withstraat 14, verblijft voorlopig in CFH, Baander, Schoffel 10.
Beleidsplan 2016-2020, wijkgemeente Centrum Zuid: Ons nieuwe beleidsplan is (in concept) klaar. Het is in te zien op de website,
onder de knop ‘wijkgemeente centrum zuid’. We leggen het concept tot 3 december a.s. aan u voor. We vragen u vriendelijk om
eventueel uw opmerkingen aan ons door te geven. Daarna wordt het plan vastgesteld. Als u liever een papieren exemplaar inziet dan
kunt u contact opnemen met onze scriba, Gea Zagers. Basiscatechisatie: ds Noordmans nodigt jullie uit voor basiscatechisatie op
woensdag 30 november, van 19.00-19.45 uur. W.v.Oldenburgstraat 9A.
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Ds. van der Wel is tot en met maandag afwezig in verband met de studie missionaire specialisatie.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Mw. Timmermans-Haandrikman, Lisdodde 34, is na een verblijf in ziekenhuis en CFH weer thuis. Door de thuiszorg en door de familie
wordt er met liefde voor haar gezorgd. Maandag 28 en dinsdag 29 is er basiscatechese op de Bloemenhof. Dinsdag: Kleine
kerkenraad. Donderdag 1 dec om 20 uur Leesgroep Baalderveld; De diensten in december zijn op 11 december en op Kerstavond 24
december om 19 uur in de Beek. Op woensdag 7 december doet ds. Langbroek inhoudelijk verslag van de Studiereis naar India. Om
20 uur in de Hessenwegkerk
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
De heer Reefman, Lindeldijk 10 is weer thuis.
OUDERENMIDDAG RADEWIJK: Op dinsdag 29 november komen we weer bij elkaar. Deze middag gaan we spelletjes doen met
aansluitend een stamppotbuffet. We beginnen om 14.00 uur bij zaal Mulder in Baalder.

De Jarigen
Drs. G. Jonkerlaan 13
7772 CJ HARDENBERG
Havenweg 118
7772 AG HARDENBERG
Vennebrugge 7
49847 WIELEN BRD
Hondsdraf 34
7772 LZ HARDENBERG
Bruchterweg 76
7772 BH HARDENBERG
Havenweg 84
7772 AG HARDENBERG
Vechtvoorde 19
7772 VA HARDENBERG
Havenweg 148
7772 AG HARDENBERG
Mededelingen
Overzicht gemeenteavonden “Op weg naar 2026”.
Heemse West/Esch en Marslanden
29 november
19.30 uur
19.45 uur
28 nov
29 nov
30 nov
30 nov
01 dec
01 dec
03 dec
04 dec

Mevr. T. Nijman-Snippe
Mevr. G. Hamberg-Meijerink
Mevr. Z. Kampherbeek
Mevr. K. Wesselink-Nijland
Mevr. L.J. Lenters
Mevr. H.F. de Boer-Bults
Mevr. H. de Visser-de Witte
Mevr. J. Hoogeveen-Aldershof

Centrum Noord / zuid

29 november

20.00 uur

20.15 uur

80 jaar
80 jaar
90 jaar
80 jaar
88 jaar
82 jaar
88 jaar
84 jaar

De Esch
De Schakel

Vanavond is er een Thomasviering in de Hessenwegkerk om 19:00 uur o.l.v. ds. Henry Dorgelo. Thema is “Vrede of waarom de
Heilige Geest een duif is en geen struisvogel”. Vanavond om 20.00 uur in de Hessenwegkerk heeft de 25 + KRING HEEMSE een
informatieve avond waar gezelligheid en inspiratie voorop staan. Contactpersoon: Jolanda Scherpen, tel. 264407,
carlosscherpen@hotmail.com. Op de woensdagen 30 november en 14 december zijn er bijeenkomsten over de Heidelbergse
Catechismus. De avonden beginnen om 20.00 uur en zijn in de Schakel. De leiding heeft ds. J. Kruiter. Nadere informatie staat in
Kerkklank van september of kan worden ingewonnen bij An Holverda – Mulder, tel. 0523-858752, a.holverda.mulder@gmail.com
Op woensdag 7 december 2016 doet ds. Piet Langbroek verslag van zijn studiereis naar India –Hyderabad. De avond begint om 20.00
uur en is in de Esch.
Voor de kerstmarkt (opbrengst DJP) op zaterdag 10 december zijn wij op zoek naar mensen die ons willen helpen met kniepertjes
bakken op dinsdag 29 november. Bruikbare kerstspulletjes, balletjes, kleinere bakjes en dienbladen om stukjes op te maken. Tevens
kunnen wij ook weer groen en skimmia’s gebruiken. Heeft u nog wat in de tuin staan dat geknipt kan worden, neem dan even contact
met ons op. Op donderdag 8 december worden er leuke dingen gemaakt in de Schakel. Als het u leuk lijkt om ons te helpen bent u/jij
van harte welkom. (kaarten maken, decoreren van houten schijfjes enz). Aanmelden bij Janneke Meijer (06 57050404), Mienie Schutte
(mienieschutte@ziggo.nl) of Erica Meijerink (meijerinke@home.nl of 06 33580001.
OUDERENMIDDAG HARDENBERG op dinsdag 29 november om 14.00 uur in De Schakel. Deze middag komt dhr. Gerrit Teunis
uitleg geven over BETER WONEN. Hebt u problemen met vervoer, bel dan Gerard Timmerman tel. 261735 (na 17.00 uur)
KERSTPOST ACTIE "PATA RAT" 2017. De bussen staan op 4 en 11 december in de kerken en de Matrix. In Baalder kunt u de post
in de brievenbus doen bij de fam. Imminga, Ondermaat 22, en in Baalderveld bij de fam. Alkema, Gele Lis 7. We bezorgen de post
uiterlijk zaterdag 24 december. Dit doen we voor €0.50 per kaart. U kunt het geld met de kaarten in de groene bus doen. De kaarten
moeten duidelijk geadresseerd zijn en voorzien van de juiste postcode. De kerstpost wordt bezorgd in Hardenberg, Heemse, Baalder,
Baalderveld, de Marslanden, Rheeze, Rheezerveen, Diffelen, Heemserveen, Collendoorn en Radewijk/Hoogenweg. We hopen dit jaar
weer veel kaarten te mogen rondbrengen. Wilt u ook helpen sorteren(maandag 12 december in de Esch vanaf 09.00 uur), bezorgen of
heeft u andere vragen? Dan kunt u zich melden bij Tjalling Alkema tel. 0523 260418 of via de mail: tjalling_alkema@hotmail.com.
Hartelijk dank en met vriendelijke groet, namens jongeren en stuurgroep D.J.P. Tjalling Alkema
e
Noodhulp voor Haïti. Vandaag is de 1 collecte in de dienst voor noodhulp aan Haïti. Haïti is wéér getroffen door een zware orkaan,
een humanitaire ramp voor het arme land dat nog altijd worstelt met de gevolgen van de zware aardbeving in 2010. Na de aardbeving,
die vooral in de hoofdstad Port-au-Prince en omgeving veel slachtoffers maakte en ervoor zorgde dat miljoenen mensen dakloos
werden, heeft de orkaan nu vooral grote schade aangericht ten westen van Port-au-Prince. De beelden die onze partnerorganisaties
sturen tonen zwaar beschadigde huizen en rivieren die buiten hun oevers zijn getreden. We ontvangen berichten over honderden
doden en tienduizenden daklozen. Omdat de verbindingen met afgelegen regio’s nog niet zijn hersteld blijft het moeilijk een totaalbeeld
van de omvang van de ramp te krijgen, maar dat de gevolgen van de orkaan het land weer jaren achterop brengen lijkt zeker. Namens
ZWO en het College van Diakenen bevelen wij deze collecte van harte bij u aan. Beide instanties hebben al ieder apart € 1.000,00
overgemaakt voor deze actie.
e
Kinderen in de Knel. Op Kerstavond en tijdens de eerste rondgang op 1 Kerstdag zal er gecollecteerd worden voor “Kinderen in de
knel”. Deze collecte is van levensbelang voor de kinderen in zeer moeilijke situaties en wordt dan ook van harte bij u aanbevolen! De
ZWO-commissie.
De opbrengst van de cadeautjesmarkt is dit jaar voor de voedselbank en Hessenwegkerk/Höftekerk. U kunt meedoen met het maken
van keramieken, kerststukjes, kransen, kniepertjes en kaarten. Er kan ook worden gehaakt en gebreid. Het meedoen kan op
dinsdagavond 6 december vanaf 18.30 uur, woensdag 7 december van 09.00 tot 17.00 uur, donderdag 8 december van 09.00 tot
17.00 uur en vrijdag 9 december van 09.00 tot 13.00 uur. Bent u thuis creatief bezig met schilderen, beeldhouwen of houtsnijwerk en
wilt u dit beschikbaar stellen voor de goede doelen? Neem dan contact op. De verkoopdagen zijn op donderdag 8 december van 15.00
tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur in de Schakel. Vrijdag 9 december van 09.00 tot 16.00 uur is de verkoop bij de papiercontainer
achter de Esch. Zaterdag 10 december van 10.00 tot 13.00 uur in de Esch kunt u ook genieten van heerlijke erwtensoep of broodjes
hamburger. Contact bij Miny Bril tel.264877, Janny Reinds tel.260381, Hilly Barelds tel.270888 of Roelie Stoeten te.270870.
Samen Zingen is er weer op zaterdag 10 december in de Höftekerk om 19.30 uur. Gespeeld en gezongen worden liederen van
vroeger en nu in het teken van advent onder leiding van Herman Boerman. Gratis toegang. De collecte is voor de vrienden van de
Saxenburgh groep .
De winter staat voor de deur en dus is het tijd om je houtvoorraad nog even aan te vullen. Te koop open haard hout, eiken ten
behoeve van het DJP. In 2017 gaan we weer een project doen in Roemenië, Om geld voor het project te krijgen hebben we weer hout
te koop. Het hout is in 2015 gezaagd en gekloofd. Kostprijs €60,- m3 gehaald. Gebracht is de kostprijs€70,- bellen of mailen naar
l.coenders@ziggo.nl 06-53971713
Het was fijn, dat ik als teken van meeleven en verbondenheid de bloemen van de kerkdienst van afgelopen zondag mocht ontvangen.
Hartelijk dank daarvoor en ook dank voor de vele kaarten en e-mails die ik mocht ontvangen. Het doet ons beiden goed! Geke en Piet
de Ruiter.
Mw.Lenie Stegeman (De Mulderij 318) wil bedanken voor alle bloemen, kaartjes en telefoontjes, die ze mocht ontvangen de
afgelopen periode.
A.s. donderdagmorgen 1 december van 11.00 tot 11.30 kunt u weer collectemunten halen in de Schakel.

