Zondag 15 januari 2017
Erediensten

Voorganger

Ouderling

Organist

Bijzonderheden

10:00 uur Höftekerk
ds. W. van der Wel
dhr. J. Martens
dhr. H. Boerman
10:00 uur De Opgang
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. G.J. Ramaker
dhr. T. Broekroelofs
10.30 uur Oostloorn
19:00 uur Stephanuskerk
ds. L. van Rikxoort
dhr. G.J. Otten
dhr. F. Kaman
Hardenberg zingt
Collecten 1e Voedselbank Hardenberg; 2e Kerk; 3e Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en – met uitzondering van de dienst in de Höftekerk – Kindernevendienst.
Orde van diensten
Höftekerk 10:00 uur Lied 212:1-3; Stil gebed; Bemoediging en groet; Als drempelgebed: 221: 1-3; Woorden van hoe te leven: Romeinen
12: 9-18; Zingen: 841: 1 en 2; Gebed bij de opening van de bijbel; Lezing: Johannes 2:1-12; Zingen 525: 1-5; Overdenking deel 1 “wat God
e
vanaf het begin voor ogen heeft…”; Lied 791:1,2,3,5; Overdenking 2: loslaten… En “het geluk hersteld”; Zingen: 489: 3 en 526: 3, 4; “3
overdenking” ; 978: 1,2,4; Gebeden; Inzameling; Slotzang: 839; Uitzending en zegen
De Opgang 10:00 uur Welkom en mededelingen; Intochtslied: Ps. 84:1,2; Stil gebed; Bemoediging en Groet; Drempelgebed; Lied 286;
Gebed voor de nood; Lied 305; Leefregel; Lied 885; Gebed van de zondag; De kinderen mogen naar de KND gaan; Eerste Schriftlezing:
Jesaja 42: 1 t/m 4 (NBV); Tweede Schriftlezing: Romeinen 12: 1 t/m 3 (NBV); Lied 524:1,4,5; Evangelielezing: Marcus 1: 1 t/m 11 (NBV);
Lied 526:2; Prediking; Lied 518: 1,4,7; De kinderen komen bij ons terug; Gebeden; Inzameling van de gaven; Slotlied: Lied 150A; Zegen.

WIJKBERICHTEN
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653.
Zieken Mw. Meijer-Meijer (Bramerstraat 36) revalideert in Clara Feyoena Heem. Mw. Smit-Slot is weer thuis: Marslaan 61.
Agenda Maandag 16 januari wijkkerkenraad CNoord, 19:30 uur Schakel; woensdag 18 januari 13:30 uur: Wijkteamoverleg
CN12 bij mw. Nijzink, Pothofweg 4A.
Zondag 8 januari is overleden mw. Dieka Veldsink-van der Kamp (de Mulderij 215). Haar begrafenis was vrijdag 13
januari na een dienst op de Lariks. We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen, haar familie en vrienden. Mw.
Dieka Veldsink was 78 jaar.
Maandag 9 januari is overleden mw. Geke de Ruiter-Scholing (Vechtvoorde 39). Haar begrafenis vond plaats
zaterdag 14 januari na een dienst in de Höftekerk. Ons medeleven gaat uit naar haar man Piet de Ruiter, haar
kinderen en kleinkinderen en allen die haar zullen missen. Mw. Geke de Ruiter was 71 jaar.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken In CFH verblijven voor revalidatie: mw. E.Kelder-Bekman, Burg. Schuitestraat 13; mw. H. Altena-Otten, Bisschopshof
66 en dhr. E.Wolbink, K.Doormanlaan 8. In het Welgelegen te Gramsbergen verblijft: mw.B.G. Reinders-Roelofs, Verlengde
Korte Steeg 3. RZZ: dhr.H.Spijkers, J.C.J.v Speijkstraat 6; RZZ: Jannes van der Velde, Bruchterbeekweg 20A, Brucht; RZZ k
116: dhr W. de Jager, Europaweg 3. Dhr. A. Potgieter, Bisschopshof 53, heeft afgelopen donderdag de operatie aan zijn hart
ondergaan in Isala. Dhr. J. Stoevelaar, W.de Withstraat 11, is vorige week opgenomen in het Scheperziekenhuis in Emmen.
Zoon Gerrit, Nijenstede 58, is gevallen door de gladheid en heeft zijn heup gebroken. Na een operatie in het Scheperziekenhuis is hij inmiddels weer thuis. Een kaartje zal hem goed doen! En hem niet alleen natuurlijk! Het echtpaar Weerts-Bakhuis,
Burg. Schuitestraat 82, is ter observatie opgenomen in CFH. Mw H. Altena-Otten, Bisschopshof 66, is daar ook nog (unit 4).
Mw. H. Grendelman, Salland 4, is zaterdag (14-1) weer thuis gekomen.
Op zaterdag 7 januari is na een periode van moedig voortgaan toch nog plotseling overleden Hendrik (Henk)
Ribberink op de leeftijd van 50 jaar, M.H.Trompstraat 4. Afgelopen donderdag is hij begraven op de Larikshof na
een dienst in ‘De Lariks’. Wij leven mee met zijn zussen en zwagers, neven en nichten en allen die hem dierbaar
waren.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Zieken Dhr. W. den Olde, Hondsdraf 3 verblijft na een heupoperatie voor revalidatie in Clara Feyoena Heem, unit 2 kamer 9.
Mw. Timmermans-Haandrikman, Lisdodde 34, is weer thuis na een verblijf in het ziekenhuis.
Baaldervelddiensten Op zondag 22 januari is er ’s morgens de Baaldervelddienst om 10:30 uur.
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 Stepanuskerk. Het is een programma
met herkenbare levensvragen, zoekend 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 het actuele thema
over de vluchtelingen. We beginnen met het ochtendgebed, daarna wordt er door Vluchtelingenwerk Hardenberg vertelt over
hun werk en volgen er korte workshops. We sluiten af met een lied en drinken samen koffie. Van harte welkom in de Wanne
bij deze nieuwe opzet van vieren en ontmoeting.
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zieken mw. Rolien Mink-Zweers, Kleine Pollen 39, is voor de tweede keer in één jaar geopereerd aan een knie (telkens een
andere…). Ze is nu herstellende in het RZZ, kamer 138. Sterkte!

Verhuisd Mw G.Kremer-Bouws is kort na het overlijden van haar man van de Gramsbergerweg, waar ze jarenlang hebben
gewoond, verhuisd naar Coevorden. Ze woont daar aan de Schutselaan 50 7741 AZ Coevorden. Een kaartje ter
ondersteuning….. Ze blijft bij onze kerkelijke gemeente ingeschreven.
Koffieochtend 70-plussers Woensdag 25 januari is er weer een koffieochtend voor 70+ers in de Wijkboerderij. Inloop vanaf
9.45 uur. Iemand van Vluchtelingenwerk Nederland komt vertellen over vluchtelingenwerk in Nederland en in het bijzonder
over AZC Hardenberg. Ook komt er een vrijwilliger, die vluchteling is geweest, haar verhaal vertellen. Kortom:actuele
informatie over actuele onderwerpen. Wijkdiakonie Baalder.
Baalderdienst Zondag 22 januari om 10.00 uur is de volgende Baalderdienst in ‘de Kamp’. Het thema is: ‘Deel je leven met
… God. Over wat bidden wel is en wat het niet is…?’. Tijdens deze dienst is ds. Van der Wel de voorganger en medewerking
wordt verleend door het liedboekkoor. Voor de tieners is er TOZ, voor groep 1 t/m 6 een knutselwerkje en er is oppas. Na de
dienst is er koffie, thee en ranja. Iedereen is van harte welkom!
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345
Zieken Mw. Waterink, Noordoosterweg 19 is opgenomen geweest in het ziekenhuis te Emmen. Zij is nu weer thuis en het
gaat goed met haar.
Zondag 22 januari: - Viering van het Avondmaal; - Opening van de verbouwde gemeenschapsruimte + koffiedrinken.
De Jarigen
16 januari Mw. H.A. Mensonides-Stevens, Badhuisplein 30, 7772 XC Hardenberg
82 jaar
17 januari Mw. W. de Man, Molenplein 8, 7771 BC Hardenberg
92 jaar
17 januari Mw. J. Smit-Slot, Marslaan 61, 7772 XD Hardenberg
91 jaar
20 januari Mw. S. van Bleek-Haveman, De Achterbrink 3, 7771 BX Hardenberg
91 jaar
21 januari Mw. F. Sikma-Haijema, De Mulderij 123, 7772 HK Hardenberg
90 jaar
21 januari Mw. H.G.J. Boessenkool-Nijhuis, Gedempte Haven 39, 7772 VD Hardenberg 80 jaar
22 januari Mw. H.J. Valkman-Derks, De Spinde 303, 7772 HE Hardenberg
88 jaar
Mededelingen
Actie Kerkbalans 2017 in volle gang! De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans zijn weer in volle gang. U
heeft inmiddels een brief ontvangen met het verzoek om bij te dragen. Het bijbehorend formulier met de
toezegging wordt komende week 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.
Collecte voor Voedselbank Vandaag is de opbrengst van de 1e collecte in alle diensten bestemd voor de Voedselbank HardenbergOmmen. 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.
VOTO Op woensdag 18 januari 2017 wordt het boek “Liberaal christendom: ervaren, doen, denken” besproken tijdens een bijeenkomst
o.l.v. ds. Piet Langbroek. De avond begint om 20.00 uur in de Esch. Er komen meer avonden over dit thema. Zie daarvoor de
december/januari uitgave van Kerkklank. Op zondag 22 januari is er tijdens de avonddienst in de Stephanuskerk een theatersolo.
“Spiegeltijd” door Kirsten Benschop.
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).
Wie heeft per ongeluk mijn bruine suède heren handschoenen meegenomen tijdens dienst van oudejaarsdag zaterdagmiddag om 15.30
uur in Stephanuskerk? Ik had mijn handschoenen klaargelegd en na het aantrekken van mijn jas waren mijn handschoenen weg en lagen er
dunne bruine dames handschoenen. Iemand heeft waarschijnlijk per ongeluk mijn handschoenen meegenomen. De dames handschoenen
heb ik laten liggen. Heb het aan de koster doorgegeven en die weet er alles van. Mijn tel. nr is 0523-795004. Alvast hartelijk dank, Wim
Meijer, Van Tuellstraat 12.
Boekenmarkt 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? Dan kunt u contact opnemen met fam. G.J. van Faassen (0523-263081) of gerritjan.truus@hotmail.nl
Heemser Cantorij vraagt zangers/zangeressen voor uitvoering Mattheus Passie. Op de avond van Goede Vrijdag - 14 april 2017 hoopt de Heemser Cantorij de Mattheus Passie van Dick Troost ten gehore te brengen in de Hessenwegkerk. Om dit prachtige werk goed
te kunnen uitvoeren, is het – evenals de vorige keer – nodig dat de cantorij voor die gelegenheid met een aantal zangers en zangeressen
wordt aangevuld. Elke dinsdagavond tussen 18.30 en 9.30 uur wordt er geoefend in gebouw “Aerninckhoff”. Een enkele keer in gebouw “De
Esch”. Komt u/kom jij ons koor versterken? Van harte welkom! Informatie en opgave bij: Lambert Zandman, tel. 0523-264266.

Bedankt * Blij verrast met de bloemen uit de kerk op 03 Januari. Hiervoor hartelijk dank. En tevens een ieder bedankt voor de
vele kaarten voor mijn 99ste verjaardag. Met vriendelijke groeten mw. A.Wilpshaar-Leferink, Burg. Bramerstraat 120,
Hardenberg.
* Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties, bloemen en kaarten, enz. ter gelegenheid van mijn negentigste
verjaardag. mw. D. Bulthuis-Snijders, Eggenweg 1.
* Heel hartelijk bedankt voor alle felicitaties in welke vorm dan ook voor mijn 90e verjaardag op 5 januari. Jennie StegemanKlokkers.
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)

