Zondag 22 januari 2017
Erediensten

Voorganger

Ouderling

Organist

Bijzonderheden

10:00 uur Stephanuskerk
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. H.J. Broekroelofs dhr. E. Nijzink
10:00 uur Baalder
ds. W. van der Wel
mw. A. Meijer
dhr. B. Slijkhuis
10:30 uur Baalderveld
ds. P.Langbroek
mw. A. Katsma
10:00 uur De Opgang
ds. J. Dijkstra
dhr. P. Volders
dhr. J. Kamphuis
Heilig Avondmaal
19:00 uur Stephanuskerk
ds. P.Langbroek
mw. J. Marsman
mw. H. Davenschot
VOTO
10:30 uur Oostloorn
dhr. C. Rook
e
e
e
Collecten 1 Diaconie 2 Kerk 3 Zending
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en Kindernevendienst.
Orde van diensten
10.00 uur Stephanuskerk m.m.v. Liedboekkoor o.l.v. Tinus Broekroelofs. Er is vandaag ook kindernevendienst. Deze zondag
lezen we in het evangelie van Matteüs dat Johannes de Doper gevangen genomen wordt, en dat Jezus vervolgens gaat
wonen in het uiterste noorden van het land, in Kapernaüm, bij het meer van Galilea. Daar begint Hij zijn werk en zijn prediking,
en Hij roept de eerste discipelen achter zich aan. Matteüs zegt dat hiermee het licht gaat schijnen in een donker land. Schijnt
er ook iets voor ons vandaag?
Vooraf oefenen we met het Liedboekkoor lied 528 en lied 939; Welkom en mededelingen; Aanvangslied: Psalm 67:1,2; Votum
– Groet – Drempelgebed; Lied 286: 1couplet koor/refrein allen, 2 allen, 3couplet koor/refrein allen; Kyriegebed; Lied 939: koor
1, allen 2 en 3; Gebed van de zondag; De kindernevendienst gaat beginnen; Eerste Schriftlezing: Jesaja 49: 1-7 (NBV); Lied
448:1 en 2 koor, allen 3 en 4, mannen 5, allen 6, vrouwen 7, allen 8 en 9; Tweede Schriftlezing: Matteüs 4: 12-22 (NBV); Lied
531; Prediking; Lied 528: koor 1, allen 2, koor 3, allen 4,5; De kinderen komen terug; Gebeden; Collecte; Slotlied: 418: 1 allen,
2 koor, 3 en 4 allen; Zegen (3x amen).
10.00 uur De Opgang Woord van welkom kerkenraad; Intochtslied: Lied 117:1; Lied 117d; Moment voor persoonlijk gebed;
Bemoediging en groet. V. Onze hulp is in de naam van de Heer; A. die hemel en aarde gemaakt; V. die trouw blijft voor altijd;
A. bij wie wij ons geborgen mogen weten. Amen. Kyrie gebed (afgewisseld met: kyrie, kyrie; kyrie-eleison); Lied 118:1; Woord
uit Matheus; Gebed om de Heilige Geest; kindernevendienst); Bijbellezing Ps. 27; Lied 84:1; Bijbellezing Math. 4:12-22; Lied:
96:1,7; Overweging; Lied 98:3,4; Viering van het Heilig Avondmaal; Lied: 98:2; Gemeente: Onze Vader …… ; Lied 100:1,2,3,4
(tijdens het zingen wordt de collecte gehouden); Deling van brood en wijn; Tijdens de deling zingen: Lied 136 :1,3,8,12,13;
Gebed; Collecte; Lied: 134:1,2,3; Zegen
10:30 uur Baalderveld Thema: “Jezus bij de mensen.” Orgelspel Cd trefwoordlied “Beginblues”; Afkondigingen. Beginlied
154B: 1, 2 en 4; Begroeting. Drempelgebed met lied 290.Themazetting. Lied 528: 1,3 en 4; Gebed; Lezing Matteüs 4:12 – 22;
Lied voor de kindernevendienst: Voor we gaan. Gesprekje met de kinderen; Lied 531 :1 en 2; Overweging; Lied 982 :1 en 2.
Dankgebed en voorbede; De Speakers Corner; collecte; Lied 836: 2, 3 en 4; 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.
Agenda zondag 29 januari heilig avondmaal (zowel lopend als in de banken) 10.00 uur Höftekerk; zondag 29 januari
themadienst "denken we niet te klein over Jezus?" 19.00 uur Stephanuskerk.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken In Clara Feyoena Heem verblijft voor revalidatie: mw. E.Kelder-Bekman, Burg. Schuitestraat 13). In het Welgelegen te
Gramsbergen verblijft: mw.B.G. Reinders-Roelofs, Verlengde Korte Steeg 3. Dhr.H.Spijkers, J.C.J.v Speijkstraat 6, is weer
thuis. Jannes van der Velde, Bruchterbeekweg 20A, Brucht, is weer thuis. Dhr Wiebe de Jager, Europaweg 3, is thuis; hij is
heel erg ziek. We leven mee met hem, met zijn vrouw Diny, de kinderen en kleinkinderen. RZZ: dhr H.Lopers, Bruchterweg
70A. Mw. R. Fokkert-van der Beek, Salland 22, is als het goed is gegaan, afgelopen vrijdag aan haar heup geopereerd. Dhr.
A. Potgieter, Bisschopshof 53, is nog in Isala in Zwolle. Dhr. J. Stoevelaar, W.de Withstraat 11, ligt nog in het
Scheperziekenhuis in Emmen. 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).
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Zieken Mw Pietje Jalving-Roffel, Gele Lis 31, is opgenomen in het ziekenhuis in Almelo. Een kaartje zal haar goed doen.
Dhr. de Olde, Hondsdraf 3 mocht weer thuis komen uit Clara Feyoena Heem.
Volgende week zondag, 29 januari, is er een experimentele dienst om 10.30 uur in de Wanne. In deze dienst staan we na
een kort ochtendgebed stil bij het thema vluchtelingen, waarbij aanwezig zullen zijn iemand van vluchtelingenwerk, een maatschappelijk begeleidster en een ex-vluchtelinge. D.m.v. speelse vormen willen we komen tot ontmoeting, een samen delen.
Wij nodigen u allen, volwassenen en kinderen, van harte uit voor deze ontmoeting. Er zal gecollecteerd worden voor
‘Vluchtelingenwerk’. We sluiten af met lied en zegen en drinken samen koffie. Van harte welkom in de Wanne.
VO 1 en 2 woensdag 25 januari om 19 uur vertrek vanaf de Wanne. We gaan naar de Haere bij de Boshoek, neem
sportkleding mee.

Theatersolo Voor de avonddienst in de Stephanuskerk vanavond, zondag 22 januari, is wijkgemeente Baalderveld
verantwoordelijk. We gaan iets bijzonders doen: de solotheater voorstelling “Spiegeltijd” van Kirsten Benschop is om 19 uur tot
ongeveer 20:30 uur. Het is een voorstelling met muziek, toneel en herkenbare levensvragen. Bij de uitgang wordt er
gecollecteerd. Welkom bij deze aansprekende voorstelling op zondagavond in de Stephanuskerk.
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 weer thuis uit het ziekenhuis. Ze moet nu herstellen en revalideren na
haar knieoperatie.
Koffieochtend 70-plussers Woensdag 25 januari is er weer een koffieochtend voor 70+ 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.
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345
Zieken Mevr.Rigterink-Geertman, Olsmansdijk 10A is opgenomen geweest in het ziekenhuis en is ook weer thuis. Het gaat
goed met haar.
Opening gemeenschapsruimte Om bovengenoemde reden is de opening + koffie drinken verschoven naar 26 februari.
Vacatures Radewijk Ouderling: Piet Volders zal na dit jaar stoppen als bestuurlijk ouderling van de kerkenraad, hij blijft wel
aan als pastoraal bezoeker. Een vacature in de kerkenraad ontstaat hierdoor op dit moment niet. Diakenen: Twee diakenen
zijn dit jaar aftredend (Aaldert Peeneman en Dineke Kamphuis) en er was nog een vacature van vorig jaar. We hebben dus
minimaal twee, liefst drie nieuwe diakenen nodig. Misschien ben jij, wanneer er een beroep op je wordt gedaan, bereid om
enkele jaren deel uit te maken van de wijkkerkenraad, en daarmee medeverantwoordelijkheid te dragen voor het kerkelijk
werk in en het voortbestaan van de wijkgemeente Radewijk?
De Jarigen
24 januari Dhr. F. Meulenbeld, Vechtvoorde 50, 7772 VC Hardenberg
24 januari Mw. J. Olthof-Ottes, Vechtvoorde 30, 7772 VC Hardenberg
25 januari Mw. F. Schutte-Klooster, De Spinde 22, 7772 HB Hardenberg
25 januari Mw. A. Potgieter-Olthof, Witte de Withstraat 15, 7772 XV Hardenberg
26 januari Mw. L.G. Bakker-Thalen, Salland 52, 7772 CZ Hardenberg
26 januari Mw. H. Harsmolle, Havenweg 4, 7772 AG Hardenberg
27 januari Dhr. H. Klifman, Stationsstraat 2/B, 7772 CJ Hardenberg

93 jaar
81 jaar
90 jaar
85 jaar
87 jaar
82 jaar
89 jaar

Mededelingen
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).
Ouderenmiddag Hardenberg op dinsdag 31 januari om 14.00 uur in de Schakel. Nieuwjaarsvisite met bingo en aanvulling
van u met verhaaltjes e.d.
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 19.30 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.
Expositie Het is voor mij een hele eer dat ik de gelegenheid krijg om mijn schilderijen in de Schakel te exposeren. Mijn
schilderijen vallen op door het frisse kleurgebruik en de verscheidenheid aan technieken. Ze krijgen extra dimensies door het
gebruik van bijzondere toevoegingen als zand en papier-maché. De vele lagen olie- en acrylverf en kleurnuances geven de
schilderijen diepte en levendigheid. Mijn inspiratie vind ik in de natuur en zet de fascinatie om in een ontdekkingsreis op doek.
Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft bij het kijken ernaar, als ik beleef op mijn ontdekkingsreis naar het uiteindelijke
resultaat. Hartelijke groet, Ria Dubbink-Manenschijn.
Expositie Adieu Vanaf november hingen mijn schilderijen en gedichten in de Schakel. Het was geheel wederkerig: u zag
mijn, geloof/gevoel/leven in woord en beeld en u gaf mij: Vertrouwen! Voor mij was het een bijzonder inspirerende en
enerverende periode. Iedereen die de moeite nam mijn expositie te zien en mij daarop aansprak, hartelijk dank daarvoor. Ina
Kruiter-de Grooth.
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 13 februari 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)

