Zondag 5 februari 2017
Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Höftekerk
ds. P. Langbroek dhr. A. Mulder
dhr. J. Kamphuis
10:00 uur De Opgang
ds. J. Dijkstra
mw. J. Hutten
mw. H. Smit
koor: “God is mijn lied”
19:00 uur Stephanuskerk
ds. H. Dorgelo
dhr. J. Noorlander dhr. K. Bakker
Thomasviering
10:30 uur Oostloorn
Collecten 1e Werelddiaconaat Noord-Molukken 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. Welkom; Lied 601: 1 en 2; Begroeting; Drempelgebed met lied 290; Thema van de dienst; Lied
601: 3; De dopeling Tim Fabian wordt binnengedragen; Doop; dooplied (staand) Verbonden met vader en moeder: 1, 2
en 4; Gebed; Matteüs 5: 14, 15 en 16; Lied 534; Overweging; Lied 982: 1 en 2; Gebeden; Inzameling van onze gaven;
Wegzending; Lied 793: 1 en 2; Zegen.
De Opgang 10.00 uur. Koor; Welkom; gebed; bemoediging en groet; Lied 98: 3 en 4; Drempelgebed; Koor: Psalm 150;
Woord van liefde en gerechtigheid; Jeremia 9:22; Lied 992: 1, 2, 3 en 4; Gebed; Jesaja 58: 5-7; Lied 537: 4; Mattheüs 5:
13-18; Koor: Licht; KND; Overweging; Koor: His love; KND; Dankgebed –voorbede; Lied 367e; Koor: Masithi; Collecte;
Lied 767: Lied 898: 1, 2 en 3; Koor: Zegenlied; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. Thomasviering. Het thema is: Luther! Welkom; Psalm 46; Onze Hulp en Groet; Lied 248;
Gebed; Matteüs 4: 12-25;Lied 265; preek; Lied 834; Heilige Chaos; Lied 341; gebeden; Collecte; 1, 3 en 4, Zegen.
S

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: Mw. Meijer-Meijer is na een geslaagde revalidatie in Clara weer thuis: Bramerstraat 36. Mw Witpeerd-Pullen is
uitbehandeld en in Oostloorn (132). Ivm ziekte van mw. Noortje de Lange is er tijdelijke vervanging geregeld: per 1
februari is mw. Hetty Kleinjan begonnen met het pastorale werk in de secties van Noortje. Meer in de Kerkklank van
februari. agenda: ma 6 feb 1930 u. moderamen CNoord, Schakel en do 9 feb 1945 u. Classis, Ommen, de Kern.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op 19 januari overleed Wiebe de Jager, op de leeftijd van 72 jaar. Hij woonde aan de Europaweg 3. De dankdienst
voor zijn leven is gehouden in de Höftekerk op 25 januari, waarna de crematie plaatsvond in De Lariks. Wij leven mee
met zijn vrouw Diny, kinderen, kleinkinderen en verdere nabestaanden. (dit bericht is al afgekondigd op zondag 29
januari).
Op zondag 29 januari is overleden Jacob Stoevelaar (Jaap) op de leeftijd van 75 jaar, echtgenoot van Dinie
Stoevelaar-Hakkers, Witte de Withstraat 11. Afgelopen donderdag was de afscheidsdienst in ‘De Lariks’, waarna de
crematie plaatsvond. Wij leven mee met zijn vrouw, zoon Gerrit, dochter Cilia en de kleinzoons Tygo en Xander en
allen die hem een warm hart toedroegen.
Op dinsdag 31 januari is overleden Hendrik van den Poll op de leeftijd van 83 jaar echtgenoot van Gé van den PollBraakman, Bisschopshof 59. Henk verbleef het laatste jaar in De Schoutenhof. Maandagmiddag om 13.30 uur is de
afscheidsdienst in de Lariks , waarna hij op de Larikshof begraven wordt. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid de familie
te condoleren. We leven mee met zijn vrouw , (klein)kinderen, en achterkleinkind en allen die hem dierbaar waren.
In Clara Feyoena Heem verblijven voor revalidatie: mw. E.Kelder-Bekman, Burg. Schuitestraat 13) en dhr. J.Weerts,
Schoutenhof 49. In het Welgelegen te Gramsbergen verblijft: mw.B.G. Reinders-Roelofs, Verlengde Korte Steeg 3.
Dhr.J.Vugteveen, Stationsstraat 8c, ondergaat momenteel een chemokuur, en hij is ook bestraald. Wij leven met hem en
zijn vrouw mee en gedenken hem en alle zieken in onze gebeden. Mw. F.J.Omvlee, Parkweg 15, is na een tijd van
revalidatie in Clara Feyoena Heem weer thuis. Dhr J. Ringenier, MN.H. Trompstraat 18, heeft afgelopen woensdag een
open hart operatie ondergaan in Isala. Mw J. Weerts- Bakhuis, Burg. Schuitestraat 82, verblijft in CFH (Delle) en Mw H.
Altena-Otten, Bisschopshof 66, is daar ook nog (unit 4).
Geboren: Op 20 januari is Guusje Lauren geboren. Guusje is de dochter van Gert Rink en Anouk Altena, Europaweg 6.
Wij feliciteren Gert en Anouk met hun dochter!
Bedankt: Mede namens mij vrouw Fijk hartelijk dank voor de kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen ter
gelegenheid van mijn 89e verjaardag. Henk Klifman.
Gezinsdienst 12 februari Stephanuskerk, met bevestiging Ria Dubbink: Volgende week zondag om 10.00 uur is er
weer een gezinsdienst! Ria Dubbink-Manenschijn wordt bevestigd als ouderling voor Oostloorn. Het thema van de dienst
is: “Wat is oud?” Doreen Olsman en Rebecca Ramaker, beiden 14 jaar, zullen een paar liederen voor ons zingen. In de
dienst, die een vrolijke en optimistische sfeer zal ademen, gaat het om de fijne contacten tussen jong en oud. Ook zullen
we een kort filmpje zien van ‘Hardenberg vroeger’. Op een tafel staan voorwerpen die oudere mensen zo herkennen,
maar kinderen misschien niet! Maar er is meer. We zien hoe ouderen vandaag de dag zich heel anders kleden dan
ouderen van 40 jaar geleden. En de Bijbel: zegt die ook iets over jong en oud? Dat mag de dominee (Noordmans)
vertellen! Allemaal hartelijk welkom! En bij de koffie is er ook nog wat. Wij hebben er veel zin in!
Basiscatechisatie bij ds Noordmans: Op woensdag 8 februari is er voor kinderen van ongeveer 10-12 jaar
(basisschool) weer catechisatie bij ds Noordmans thuis, W v Oldenburgstraat 9A. We beginnen om 19.00 uur, en het
duurt tot 19.45 uur. Jullie zijn (weer) welkom!

WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Dhr. Roel Brouwer, Bovenmaat 23, is na een geslaagde hartoperatie weer thuis gekomen! Daar mag hij verder
aansterken. Uitnodiging Top2000 Baalderdienst. Zondag 12 februari is er een speciale Baalderdienst, een ‘ Top 2000’kerkdienst. In de Top2000 staan veel nummers met inhoud: nummers die emoties teweeg brengen, kippenvel geven en
herinneringen oproepen. Sommige nummers gaan expliciet over geloof of God, andere nummers gaan over belangrijke
levenservaringen als liefde, dood en troost. Iedereen heeft kunnen stemmen op zijn of haar top 3 uit de Top2000. Zowel
de NJOB-band als het liedboekkoor werken mee aan deze dienst. De voorganger is ds. Wim van der Wel. Er is oppas
aanwezig voor de kleintjes. Omdat er geen lange overdenking is, mogen de kinderen in de kerk blijven. Zij kunnen tijdens
de dienst, als ze willen, ergens in de zaal een passende tekening inkleuren. Na afloop van de dienst is koffie, thee, ranja
en wat lekkers. Wij hopen er met elkaar een mooie muzikale dienst van maken!
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Baaldervelddienst. Op zondag 12 februari is er weer wijkdienst in de Beek. We vinden het geweldig dat we drie ambtsdragers
bevestigen: Jan Havers (Fluitekruid 30) als diaken met bijzondere opdracht voor het College van Diakenen, Wout Meinen
(Roeterskamp 38) en Albert Broekroelofs (Floralaan 124) als ouderlingen voor BV 11 en BV 12, dat is de Hoogenweg.
Leeskring Baalderveld is op donderdag 9 febr in de Wanne om 20 uur. We lezen hoofdstuk 6 en 7 uit het boek ‘Liberaal
Christendom’.
Pietje Jalving verblijft in ‘Westerdok’ (afdeling ouderen ), Havennoordzijde 45, 7607 ES Almelo. Wilt u haar een kaartje sturen.
Zondag 22 januari werden we verrast door de ouderlinge van de Baalderveld-dienst met een prachtig bloemstuk uit de
kerk ter gelegenheid van Wim's operatie van een nieuwe heup. Hartelijk dank voor deze vorm van medeleven. Hartelijke
groet van Bep en Wim deOlde.
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
OUDERENMIDDAG RADEWIJK: Op dinsdag 7 februari komen we weer bij elkaar om 14.00u in de Opgang. Deze
middag komt er een fysiotherapeut van de Haere.
Mevr. W. Knol-Veldhuis, Noord-Oosterweg 11 wordt maandag voor operatie opgenomen in het RZ-ziekenhuis.
De Jarigen
08 febDhr. W.F. Breunesse
JCJ v. Speykstraat 14/005
7772 ZC HARDENBERG 87 jr.
08 febMevr. M. Warnink-de Vos
Burg Bramerstraat 192
7772 CE HARDENBERG 85 jr.
08 febMevr. H. Knol-Eggengoor
Jan Weitkamplaan 20
7772 SE HARDENBERG 81 jr.
09 febDhr. G. Katoele
JCJ v. Speykstraat 14/137
7772 ZC HARDENBERG 82 jr.
10 febMevr. J. Ringenier-Veneberg
M Harmszn Trompstraat 18
7772 ZH HARDENBERG 82 jr.
11 feb Dhr. J. Wesselink
Hondsdraf 34
7772 LZ HARDENBERG 80 jr.
12 febMevr. D. Nijman-ten Bos
Noord-Oosterweg 9
7791 RB RADEWIJK
83 jr.
Mededelingen
Parkeren bij Höftekerk. Parkeren aan de Doelendwarsstraat(zijkant van De Schakel) mag alleen in de parkeervakken en
niet langs het trottoir, dit o.a voor de veiligheid en klachten uit de buurt. THV (Toezicht en Handhaving Vechtdal) houdt
hier toezicht op, ook op zondag. Een boete kost €99,00.
Zondagavond 12 februari.Gestorven voor onze zonden…, een kernwoord in het christelijk geloof. Voor sommigen woorden
waar ze weinig tot niets meer mee kunnen, voor anderen het hárt van het geloof. In de avonddienst van 12 februari wil ik de
woorden tot klinken te brengen onder andere aan de hand van de levensverhalen van Zacheüs en Paulus.
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 31 maart van 18:00 uur tot 21:00 uur en
zaterdag 1 april van 10:00 tot 13:00 uur wordt er weer een kleding- en boekenbeurs gehouden. De
opbrengst is bestemd voor het Diaconaal Jongeren Project. Heeft u thuis nog goede, bruikbare kleding (ook
graag kinderkleding) en boeken voor dit doel, dan kunt u deze inleveren bij: fam. de Weerd, Klinkerweg 4,
fam. Feenstra, Vechtvoorde 2, fam. Blaak, Eiberhof 21, fam. Imminga, Ondermaat 22, fam. van der Velde, Loorlaan 4,
fam. van Faassen, Eendekroos 15, fam. Bakker, Ganzebloem 6, fam. Heidotting, Löhnisweg 1 of fam. Klokkers,
Zwaluwstraat 6. De niet verkochte kleding gaat eveneens naar een goed doel!
Op woensdag 8 februari houdt de PCOB een middag in het Klokhuis te Oostloorn, aanvang 14.30 uur.
Spreker is dhr.F Hamhuis. Hij neemt ons mee op reis door Afrika. Hartelijk welkom allemaal. PCOB Hardenberg.Heemse.
Cadeautjesmarkt gaat weer een start maken. De koffiemorgen is op woensdag 8 februari in de Schakel om 10.00 uur. We
willen bijpraten over de afgelopen periode en vooruitkijken. Wat gaan we voor de volgende cadeautjesmarkt i.v.m Pasen
maken? Een vaste groep dames komt elke woensdagmorgen bijeen in de Schakel om leuke dingen te maken of gezellig
met elkaar te babbelen. Een groep is bezig met keramieken; kaarten worden er gemaakt; er wordt gebreid en gehaakt etc.
Lijkt het je leuk om bij ons aan te sluiten, kom dan naar de Schakel neem gerust buurvrouw of kennis mee. Uiteraard zijn
nieuwe ideeën en suggesties zeer welkom. Voor diegene die niet kunnen maar wel graag op de werkmorgens willen komen
de eerstvolgende is op woensdagmorgen 15 februari in de Schakel en we beginnen om 09.30 uur. Aanmelden hoeft niet. Je
kunt je zo aansluiten. Tot ziens Miny tel.264877,Janny tel.260381, Hilly tel.270888,Roelie 270870
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. 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. Email: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl (collectemunten (Schakel) alleen 1e donderdag van de maand van 11.00 tot 11.30 uur)

