zondag 4 december 2016 2e adventzondag
Predikant

Ouderling

Organist

Bijzonderheden

09:00 uur Stephanuskerk ds. W. van der Wel
mw. T. Huisman
dhr. H. Boerman
10:30 uur Stephanuskerk ds. W. van der Wel
dhr. J. Kremer
dhr. H. Boerman
19:00 uur Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans
dhr. J. Muis
dhr. T. Broekroelofs
Ina Bosscher Vesper
10:00 uur De Opgang
ds. P.J.H. Noordmans
mw. J. Hutten
dhr. J. Broekroelofs
fam. Schepers (koper)
19:00 uur De Opgang
ds. A. de Lange
dhr. L. Schrotenboer dhr. J. Kamphuis
Vesper
10:30 uur Oostloorn ds. E. Woudt
e
e
e
Collecten
1 Diaconie
2 Kerk
3 Onderhoudsfonds
In de dienst van de Stephanuskerk (10.30) uur is er oppas. In de ochtenddienst van De Opgang is er oppas en KND.

orde van diensten
Stephanuskerk 09:00 en 10:30 uur. Welkom; Lied 287: 1, 2 en 5; Stil gebed; Bemoediging en groet; Lied 286: 1 en 3;
e
Aansteken van de 2 Adventskaars; Drempelgebed en gebed; Lied 836; Mattheüs 3; 1-12; Lied 456b: 1-6; Overdenking;
Lied 439:1-3; Dankgebed en voorbeden; Inzameling; Lied 426(3x); Uitzending en Zegen.
e

De Opgang 10:00 uur. Welkom; Psalm 72: 1,2; Stil gebed; Votum, Groet en Drempelgebed; Aansteken 2 Adventskaars;
gedicht; Lied 433; Gebed; Lied 442; Gebed; Adventsproject; projectlied 1 en 2; Jesaja 11: 1-10; Lied 461; Mattheüs 3: 112; Lied 439: 1,2,3; Prediking; Lied 440; Mededeling van overlijden en gedachteniskaars; Psalm 121: 1,4; Gebeden;
Collecte; Lied 435; Zegen.
Stephanuskerk 19:00 uur. Vesper. Ina zingt voor de dienst; De kerkenraad komt binnen - we blijven zitten en zijn een
e
e
ogenblik stil; Aansteken van de 1 en 2 Adventskaars; Lied 461: 1,2; Bemoediging en drempelgebed; Psalm 80: 1 solo, 2
allen, V: leest vers 3 en 4; Psalmengebed: Psalm 80; Antifoon Lied 432a (telkens allen); Gebed; Jesaja 40: 1-11 (NBV);
Zingen: Lied 439: 1 solo, 2,3,4 allen; de Evangelielezing: Lucas 3: 1-9 (NBV); Lied 456B: 1,2 (solo), 7,8 (allen); Meditatief
moment… stilte…..; Ina zingt/muziek; Lied 527: 1 solo, 2,5 allen; Gebeden – avondgebed – voorbeden – stil gebed –
Onze Vader; Avondlied: De zon komt op in het oosten; Zegenbede; Stilte; Ina zingt
De Opgang 19:00 uur. Vesper. De liturgie is gelijk aan de liturgie in de Stephanuskerk (m.u.z. van de solozang).
Uitleg liturgische schikking voor zondag 4 december, tweede 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. Hoe dichter bij Kerst,hoe minder gebroken stukken glas op de spiegel. Op de tweede
adventszondag horen we Jesaja en Johannes vertellen over een nieuw begin. Zichtbaar teken daarvan is de doop, gesymboliseerd
door het water en de schelp. De waarschuwing van Johannes dat de tijd dringt, dat de bijl aan de wortel ligt, zien we terug in de
schikking. Licht schijnt in de spiegel en kaatst terug.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Op dinsdag 29 november is overleden Helena Geertruida Stegeman-Hellendoorn (Lenie) in de leeftijd van 83 jaar. Lenie
woonde in de Mulderij 318. Ze was al een geruime tijd ernstig ziek. De dankdienst voor haar leven is op maandag 5
december om 14.30 uur (vanaf 14.00 uur is gelegenheid om te condoleren) in de Stephanuskerk, waarna haar crematie
plaats zal vinden in het crematorium "De Lariks". We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen.
In het ziekenhuis te Almelo (5 Zuid k. 50) is opgenomen dhr. A.J. Grootoonk, Molenplein 12. In de Isalakliniek, afd. Cardiologie is
opgenomen dhr. J. Willems, Sportlaan 11. mw. H. Pullen-Breukelman, Kruserbrink 8 onderging een geslaagde operatie in het RZZ.
Mw. Lammy Moeken (Marslaan 46) heeft aangeboden de rol van contactpersoon in de sectie CN0602 op zich te nemen. Daar zijn we
erg blij mee. Op dinsdag (Schakel) is er 19:30 uur het WilhelminaPleinOverleg en om 20:30 het Moderamen.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
In het RZZ verblijft dhr. Gert Bolks, Markeweg 3, Brucht, en in het UMC Utrecht: Mw. J.Vosjan-Stoeten, De Markt 65. 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.
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Op 25 november overleed in de leeftijd van 90 jaar Hendrik Kremer. Samen met zijn vrouw woonde hij aan de
Gramsbergerweg 54. Vrijdag jl. vond de begrafenis plaats na een herdenkingsdienst die in de Lariks werd gehouden. Wij
leven mee met zijn vrouw, hun (schoon)kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Zondag 11 december om 10.00 uur is de volgende Baalderdienst in de Kamp. Het thema van deze dienst is: “Gods
nabijheid/almacht….”. De voorganger in deze dienst is Ds. Van der Wel. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het
liedboekkoor en Bert Slijkhuis. Er is weer Tiener op Zondag, een leuk werkje voor de jongere kinderen en er is oppas. Na afloop van de
dienst is er koffie, thee, ranja en wat lekkers. Wij nodigen iedereen van harte uit.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Mooi nieuws: Albert Broekroelofs (Floralaan 124 ) en Wout Meinen (Roeterskamp 38 ) zullen in het voorjaar bevestigd worden als
sectieouderlingen aan de Hoogenweg , BV 11 en BV 12. We zijn er als wijkgemeente zeer dankbaar voor en blij mee. De
Baaldervelddiensten in december zijn op de derde adventszondag 11 december om 10:30 uur en op Kerstavond 24 december om 19
uur in de Beek. Op woensdag 7 december doet ds. Langbroek inhoudelijk verslag van zijn studiereis naar India. Om 20 uur in de
Hessenwegkerk.

Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
In de nacht van zondag op maandag 28 november is overleden in Clara Feyoena Heem Leentien Nijeboer-Hermsen, in de
leeftijd van 92 jaar. De laatste drie jaar woonde zijn aan De Spinde 69 te Hardenberg. Voorheen op de boerderij aan de
Radewijkerweg 45 waar zij is geboren en getogen. De kinderen, klein- en achterkleinkinderen zullen in haar gaan missen een
lieve en betrokken ma, oma en oudoma. Zij was graag in ons midden. Afgelopen zaterdag hebben wij, in de Opgang, haar
leven herdacht in het licht van het geloof waaruit zij leefde. De begrafenis heeft daarna plaatsgevonden op de Larikshof te Hardenberg.
Op de derde adventszondag, 11 december, werkt mee in de ochtenddienst een gelegenheids-trio uit Vroomshoop: Rein Vos van
Avezathe, piano, Esther van der Schee, viool en Albert Wessels, bariton. Mevrouw T. Stegink-Bekman is weer thuis. Zij wil iedereen
bedanken voor de kaarten en telefoontjes tijdens haar verblijf in het ziekenhuis.
De Jarigen
05 dec Mevr. L.C.A. Cramer-Hombrink
Koppellaan 6
7772 AK HARDENBERG 81 jaar
06 dec Dhr. J.F. Bruggeman
Gramsbergerweg 9
7772 CT HARDENBERG 86 jaar
06 dec Mevr. H. Luisman-Bakhuis
Drs. G. Jonkerlaan 5
7772 CJ HARDENBERG 86 jaar
07 dec Mevr. J.H. Sportel-Croezen
Burg Bramerstraat 30
7772 CE HARDENBERG 84 jaar
08 dec Mevr. J. Veurink-Muis
JCJ v. Speykstraat 14/136
7772 ZC HARDENBERG 95 jaar
08 dec Dhr. G.J. Nijeboer
Mastdijk 5
7791 RN RADEWIJK
80 jaar
10 dec Mevr. J. Kobes-Webbink
Havenweg 134
7772 AG HARDENBERG 85 jaar
10 dec Dhr. H. Meier
Gramsbergerweg 31
7772 CT HARDENBERG 83 jaar
10 dec Dhr. J.M. Meier
Veldingerveldweg 14
7786 BE DEN VELDE
83 jaar
11 dec Mevr. A.J. Nieborg-Smith
Burg Bramerstraat 71
7772 CD HARDENBERG 89 jaar
11 dec Mevr. G.J. Hakkers
De Opgang 15
7771 BW HARDENBERG 80 jaar

Mededelingen
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.
Soms krijgen wij, buiten de reguliere bijdragen vanuit KERKBALANS, ook extra giften binnen. Daar zijn wij heel blij mee en dankbaar
voor. Wij willen deze gevers/sters heel hartelijk danken voor deze extra's.
College van Kerkrentmeesters.
De begroting 2017 van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse ligt vanaf 5 t/m 9 december ter inzage op het kerkelijk bureau.
e

Op woensdag 14 december is er de 2 bijeenkomsten over de Heidelbergse Catechismus. De avond begint om 20.00 uur 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 bruikbare
kerstspulletjes, balletjes, kleinere bakjes en dienbladen om stukjes op te maken. Tevens kunnen wij ook 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.
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.
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.
KERSTATTENTIES: Zouden de ouderlingen of diakenen zelf de kerstattenties uit de Esch willen halen op dinsdag 13 december
tussen 18.30-19.30 uur. De Kerstattentie commissie.
Samen Zingen zaterdag 10 december in de Höftekerk, liederen van vroeger en nu in het teken van advent. olv Herman Boerman.
aanvang 19.30 uur ,toegang gratis ,collecte voor de vrienden vd Saxenburgh groep .
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)

