Zondag 8 januari 2017
Tijd
Kerk
Voorganger
Ouderling
Organist
10:00 uur
Stephanuskerk
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. H. Altena
dhr. T. Broekroelofs
10:00 uur
Baalder
ds. W. van der Wel
dhr. J. Bakker
dhr. B. Slijkhuis
10:30 uur
Baalderveld
ds. P.Langbroek
dhr. E. Herbers
10:00 uur
De Opgang
ds. A.de Lange
mw. I. Hoekerswever
dhr. J. Broekroelofs
19:00 uur
Stephanuskerk
ds. A.de Lange
mw. M. Hoving
mw. H. Davenschot
Collecten
1e Diaconie 2e Kerk
3e Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst.
orde van diensten
Stephanuskerk 10.00 uur. Deze zondag na Driekoningen/Epifanie (6 januari) staan de Wijzen uit het Oosten in de schijnwerpers.
Geleid door een ster komen zij bij de nieuwe koning in Bethlehem. Daarna reizen zij langs een andere weg weer terug naar huis.
Vraag: Hoe vinden wij wat we zoeken?
Welkom en mededelingen; Lied 118: 3 en 5; Stil gebed; Bemoediging en Groet; Drempelgebed; Lied 221; Gebed; Lied 496; Gebed van
de zondag; Jesaja 60: 1-6 (NBV); Lied 72: 1 en 3; Matteüs 2: 1-12 (NBV); Lied 520; KND; Prediking; Lied 518: 1, 2, 3 en 6; KND terug;
Gebeden; Collecte (met aandacht voor Kerkbalans); Slotlied: Lied 468; Zegen.
De Opgang 10.00 uur. Welkom; Lied 91: 1; stil gebed; begroeting; Lied 91: 7; verootmoediging; leefregel: Ef 6: 10-18 (BGT); Lied 799:
2 en 4; gebed; Genesis 12: 1-9 (NBV); Lied 513: 1-4; Lucas 14: 25-35 (NBV); Lied 836: 1, 2 en 4; prediking; Lied 941: 1-4;
mededelingen; dank- en voorbeden; stil gebed; onze Vader; /inzameling; Lied 858: 1-4; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. Welkom; Lied 100: 1, 2 en 3; stil gebed; begroeting; Lied 100: 4; gebed; Hosea 11: 1-6 (NBV); Lied 78: 5,
22 en 23; Matteüs 2: 13-18 (NBV); Lied 510: 1 en 2; prediking; Lied 1008: 2 en 3; geloofsbelijdenis; Lied 968: 1, 4 en 5; dank- en
voorbeden; inzameling; Lied 268: 1 en 2; Zegen.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
In de Isalakliniek te Zwolle op de afd. cardiologie is opgenomen dhr. J. Willems, Sportlaan 11. Mw. Meijer-Meijer (Bramerstraat 36)
revalideert in CFH. In het RZZ (k. 32) is opgenomen mw. Smit-Slot (Marslaan 61). mw. D. Veldsink-vd Kamp is weer thuis: Mulderij 215.
Donderdag 12 januari overleg pastoraal bezoekers CN-01, 02, 03 en 04 bij Benno Breukelman, Vechtvoorde 34, 1930 u.
Wisselingen in de wijkteams: Dhr en mw Stoffelsma (Badhuisplein) zijn per januari gestopt met hun taak als contactpersoon in
CN0701 en CN0805/6. We zoeken naar nieuwe vrijwilligers voor de ontstane vacatures. In CN0403/4 legde Eric de Graaf zijn taak als
contactpersoon neer. Aan wilskracht ontbrak het hem niet, maar zijn gezondheid liet hem geen andere keus. Helaas. Voor zijn wijk is
mw. B. Krol-Ormel (de Achterbrink) bereid gevonden die over te nemen. We hopen dat zij met voldoening haar werk kan doen. Dhr. S.
Vasse moest om persoonlijke redenen bedanken voor zijn taak als pastoraal bezoeker in CN-02. Wij danken degenen die stopten voor
de soms vele jaren van trouwe inzet voor de gemeente.
Mw. J.E. de Lange-van der Lugt heeft om gezondheidsredenen haar werk tijdelijk neergelegd. In dringende gevallen neemt u contact
op met haar man ds. de Lange (26.66.53).
De busjes van het verjaardagsfonds uit centrum -noord kunnen a.s. dinsdagavond geleegd worden om 19.30 uur in de schakel
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op woensdag 4 januari overleed Dina Johanna Breukelman-Grendelman, op de leeftijd van 81 jaar. Ze woonde enkele
maanden aan de Burgemeester Bramerstraat, De Bekke 97. Daarvoor vele jaren aan de Jacob van Riemsdijkstraat. Ze was
weduwe van Herman Breukelman, sinds 28 november 1987. Ze kende in haar leven veel verdriet, maar haar geloof en
optimisme gaven haar toch steeds weer kracht en moed. De begrafenis is dinsdag 10 januari na een dienst in de Höftekerk, aanvang
10.30 uur. Wij bidden voor de nabestaanden, in het bijzonder voor zoon Gerrit en dochter Gina, en verder familie en vrienden.
In Clara Feyoena Heem verblijven voor revalidatie mw. E.Kelder-Bekman, Burg. Schuitestraat 13) en mw. H. Altena-Otten,
Bisschopshof 66. In het Welgelegen te Gramsbergen verblijft: mw.B.G. Reinders-Roelofs, Verlengde Korte Steeg 3. In Isala verblijft
dhr.H.Spijkers, J.C.J.v Speijkstraat 6. In het RZZ verblijven Jannes van der Velde, Bruchterbeekweg 20A, Brucht, en dhr A.Potgieter,
Bisschopshof 53, die wacht op een operatie in Zwolle.
Mededeling met betrekking tot de wijze van Avondmaal vieren in de kerken in Hardenberg Centrum: Vanaf begin januari is er
nog maar één morgendienst in het Centrum. Dit geldt ook als we het Avondmaal vieren. In die ene dienst is er de mogelijkheid lopend
of zittend te vieren. De regel is lopend, maar voor wie liever zittend in de bank brood en wijn ontvangen worden de eerste zes banken
voorin de kerk gereserveerd. (zondag 29 januari vieren we het Avondmaal voor de eerste keer op deze manier).
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Afwezig: ds. van der Wel is vrijdag en zaterdag afwezig i.v.m. de cursus missionaire specialisatie.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Mw. Timmermans - Haandrikman, Lisdodde 34, verblijft op in het ziekenhuis. Wij wensen haar veel sterkte en beterschap toe. Dhr. W.
den Olde , Hondsdraf 3 verblijft na een heupoperatie voor revalidatie in CFH, unit 2 kamer 9.
Baaldervelddiensten. Op zondag 22 januari is er ’s morgens de Baaldervelddienst om 10:30 uur. De volgende datums kunt u op de
kalender schrijven: 29 januari in de Wanne. 12 en 26 februari, 12 en 26 maart, 9,16 en 30 april, 14 en 28 mei, 4,11 en 25 juni en de
slotdienst is op 9 juli.
Theatersolo. Voor de avonddienst op zondag 22 januari is onze wijkgemeente verantwoordelijk. We gaan iets bijzonders doen: de
solotheater voorstelling “Spiegeltijd” van Kirsten Benschop is om 19 uur in de Stephanuskerk. Het is een programma met herkenbare
levensvragen, zinzoekend en zingevend. ‘Spiegeltijd’ is een gelaagde voorstelling als een zoektocht naar het essentiële van ons
bestaan. Het zet je aan het denken en het levert je wat op. Welkom bij deze aansprekende voorstelling op zondagavond in de
Stephanuskerk.
Experimentele diensten. Eerder meldden we dat we in onze wijkgemeente nieuwe vormen van samenkomen gaan organiseren. Op
zondag 29 januari is er om 10:30 uur in de Wanne de eerste “Experimentele dienst” met een actueel thema.

Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
OUDERENMIDDAG RADEWIJK: Op dinsdag 10 januari houden we onze nieuwjaarsbijeenkomst. Deze middag spelen we bingo in de
Heugte. We beginnen om 14.00 uur.
De Jarigen
09 jan Dhr. J. Zweers
De Spinde 48
7772 HC
HARDENBERG
85 jaar
10 jan Dhr. A. Wouda
Havenweg 54
7772 AG
HARDENBERG
84 jaar
10 jan Dhr. H. Meijerink
Bisschopshof 57
7772 WG
HARDENBERG
82 jaar
13 jan Mw. G. van de Belt-Takman
Parkweg 20
7772 XT
HARDENBERG
88 jaar
15 jan Dhr. L. Hamberg
Burg Schuitestraat 84
7772 BT
HARDENBERG
86 jaar
15 jan Mw. R.J. Tieman-Zweers
Kruserbrink 26
7772 XM
HARDENBERG
86 jaar
15 jan Mw. G.A. Bakker-Rooks
Salland 47
7772 CX
HARDENBERG
84 jaar
15 jan Dhr. R. Brouwer
Bovenmaat 23
7772 JG
HARDENBERG
80 jaar
Mededelingen
Actie Kerkbalans 2017 in volle gang! De werkzaamheden voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang.
Tussen 8 en 15 januari 2017 ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. Het bijbehorend
formulier met de toezegging wordt in de week daarna weer bij u opgehaald. De inkomsten uit de actie
Kerkbalans zijn voor onze kerk van essentieel belang: het is maar liefst 75% van de hele begroting! Zoals
bijvoorbeeld ook voor een gezin, is het voor de kerk belangrijk een gezonde financiële situatie te hebben. Daarom vragen we elk jaar
aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Kerkbalans is niet verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder!
We hopen dus dat we wéér op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen. ‘
Zondag 15 januari 2017 is de opbrengst van de 1e collecte in alle diensten bestemd voor 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 wordt voedsel verzameld bij producenten en winkeliers. Ook zijn er kerken, scholen,
verenigingen of particulieren die inzamelingsacties organiseren. Ondanks dit alles moet er voedsel worden bijgekocht om de pakketten
zo evenwichtig mogelijk te laten zijn. Daarom van harte aanbevolen. De Diaconie.
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk op zaterdag 4 februari 2017 weer een
boekenmarkt. Ruimt u nog boeken of oude ansichtkaarten (dorp en stadsafbeelding) op en wilt u ze voor dit doel beschikbaar stellen?
Kunt u contact opnemen met fam. G.J. van Faassen tel. 0523-263081 of mail gerritjan.truus@hotmail.nl
Op 12 februari houden we in Baalder een Top 2000 dienst met als thema: Deel je muziek! In de Top 2000 staan veel nummers met
inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en herinneringen oproepen. Wat is uw/jouw favoriete muziek uit de
top 2000? Stemmen kan tot begin januari op: http://www.top2000kerkdienst.nl/hardenberg/ of via een stemformulier af te halen bij
Marjan Kieft, Zonnehof 2 of Maureen Hekert, Baalder Esch 93
De activiteitencommissie van de Hessenwegkerk kan weer terug zien op een geslaagde oliebollenactie . Met dank aan koster Jaap
en zijn assistenten verliep het allemaal weer gesmeerd. De opbrengst is voor het interieur fonds van de Hessenwegkerk bracht maar
liefst € 2.250,- op. Iedereen die hieraan meegewerkt heeft om de actie te doen slagen heel hartelijk bedankt!
De geplande midwinterwandeling voor vandaag bij Jan en Jannie Reinds gaat wegens omstandigheden niet door!
Vandaag zal voor de eerste keer in het nieuwe jaar weer de middag voor alleen gaanden zijn. U bent vanaf 14:30 uur van harte
welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45, om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar een spel
spelen, praten of gewoon samen zijn. Overal is ruimte voor, graag heten we een ieder van u die wil komen van harte welkom op de
zondagmiddag voor alleen gaanden. Alien Nijman
PCOB HARDENBERG-HEEMSE. Op woensdag 11 Januari om 14.30 houdt de PCOB weer een vergadering in het Zorgcentrum
Oostloorn .Voor deze middag is uitgenodigd Mevr.Else Nobel-Hillebrand uit Hoogeveen.Onderwerp: Over sprookjes gesproken.
Hartelijk welkom deze middag Voor informatie 0523 272019
Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage aan het succes van de Kerstzang in CFH, Oostloorn en het RZ-ziekenhuis ’s morgens
vroeg op 1e Kerstdag. We mochten in totaal circa 100 deelnemers (zangers, zangeressen, muzikale begeleiding en technische
ondersteun(st)ers) begroeten in CFH en Oostloorn en circa 50 in het ziekenhuis. Wij waren zeer content met die opkomst en ook liep
de organisatie perfect zoals was gepland. Maar veel belangrijker is dat wij gemerkt/gevoeld hebben dat we de bewoners/verpleegden
een groot plezier en een goede Kerstmorgen hebben bezorgd met onze zang. Binnenkort gaan we evalueren met de familie Nijmeyer
en de tehuisleiding en alvast vooruit kijken naar Kerst 2017. Wij gaan ervan uit dat er dan al een werkgroep vanuit het Platvorm van
Kerken is gevormd waaraan wij onze ervaringen en opgedane kennis hebben kunnen overdragen. Jet Hiemstra Harry Overweg
Wie heeft per ongeluk mijn bruine suéde heren handschoenen meegenomen na de dienst van oudejaarsdag van 15.30 uur. Er lagen
nog dunne bruine dames handschoenen en die heb ik uiteraard laten liggen. Mijn tel. nr is 0523-795004. Alvast hartelijk dank
Kerstpost actie "Pata Rat" 2017 opbrengst € 272,-. Beide sorteerders en alle bezorgers heel hartelijk bedankt voor Uw/jullie hulp.
Namens jongeren en stuurgroep Diaconaal Jongeren Project. bedankt, Tjalling Alkema.
Blij verrast waren met de bloemen uit de kerk van 1E Kerstdag. Fantastisch. Ook willen we bedanken voor zo veel meeleven in de vorm
van kaarten bloemen en telefoontjes, Een warm gevoel te weten dat zoveel mensen met ons meeleven. Ik ben sta nu voor een lange
periode van herstelbehandelingen zijn in principe niet meer nodig. Hartelijk dank Johannes en Jennie Vosjan. Markt 65.
In kleine dingen schuilen grotere, een kaartje, een bloemetje en persoonlijke aandacht. Bij het bereiken van de leeftijd van 90 jaar heb
ik dat weer mogen ervaren. Mijn oprechte dank daarvoor. Pie Reiling

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)

