Zondag 12 februari 2017
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Ouderling
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mw. M.Cuperus
mw. I. Berenst
mw. J. Marsman
dhr. L. Schrotenboer
fam. Drenth

mw. H. Smit
dhr. B. Slijkhuis
dhr. H. Boerman
dhr. J. Kamphuis
dhr. T. Broekroelofs
dhr. B. Blekkenhorst

Bijzonderheden

gezinsdienst

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en –met uitzondering van de dienst in de Stephanuskerk- Kindernevendienst.
Orde van diensten
10.00 uur Stephanuskerk Thema: Wat is oud?! Als ouderling wordt bevestigd: Ria Dubbink-Manenschijn. Zang: Doreen
Olsman en Rebecca Ramaker. Voor de dienst muziek en zang (Doreen en Rebecca); Welkom en mededelingen;
Aanvangslied: Lied 218:1,2,4,5; Bemoediging en Groet; Inleiding bij het thema ‘Wat is oud?’; Filmpje ‘Hardenberg vroeger’;
Gedicht ‘Bij het ouder worden…’ ; Lied 939:1,3; Gebed; Zang: Doreen en Rebecca; De Bijbel: Wat is oud? (50, 70, 90… ?)
Korte overweging aan de hand van een enkel vers uit o.a. Psalm 90; Lied 91a; De Bijbel: Wat is oud? (hoe leven jong en oud
samen?); Korte overweging aan de hand van een enkel vers uit Exodus 20; Filmpje; Gedicht ‘Wat gaat de tijd toch snel…’;
Lied 783; Bevestiging van Ria Dubbink-Manenschijn als ouderling; Lied 970; Gebeden; Zang: Rebecca en Doreen; Collecte;
Slotlied 423; Zegen. Na afloop: Welkom in De Schakel!!
10.00 uur De Opgang welkom; aanvangslied: Ps 93: 1, 2 en 3; stil gebed; begroeting; vervolg aanvangslied: Ps 93: 4; Kyrië;
Gloria: Lied 277 (Opwekkingsbundel); gebed; lezen: Ps 1 (NBV); zingen: Ps 119: 1 en 2; lezen: Mat 5: 1-12 (BGT); Lied 836: 3
en 4; overdenking; Lied 882: 1 t/m 5; mededelingen; dank- en voorbeden, stil gebed en onze Vader; inzameling gaven; slotlied
858: 1 t/m 4; zegen beantwoord met een gezongen AMEN.
10.30 uur Baalderveld Orgelspel voor de dienst. Binnenkomst ambtsdragers. Lied van school ‘Handenlied.’ Welkomstwoord
door de ouderling van dienst. Lied: 216. Begroeting. Drempelgebed. Lied 288. Inleiding bij het Thema “Helpende handen.”
Lied van school : Twee handen. Gebed. Lezing door Wilma: Lucas 10: 25-37. Lied ‘Handen heb je om te geven.’ Overweging.
Lied 402 uit ELB. Gedicht door Bernardien. Dankgebeden voorbeden. Wij zingen lied: 971: 1 en 2. Collecte. Wegzending.
Slotlied: jaarthema lied “Wij delen “ Zegen.
19.00 uur Stephanuskerk Aanvangslied: 103 c: 1,2,5; Stil gebed; Bemoediging en groet; Gebed; Overdenking 1; Zingen:
838: 1 en 4; Lezen: Lucas 19:1-10 en Filippenzen 3:3-10a; Zingen: Liedboek 1973: 487:1; Overdenking 2; Lied 632; Gebeden;
Inzameling; Slotzang: 268; Uitzending en zegen.
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.
WIJKBERICHTEN
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653.
Zieken Mevrouw C. Sierink-Bouw (Burg. Bramerstraat 168) verblijft in het ziekenhuis in Almelo. In Isalaklinieken (V3.5 k 141)
te Zwolle is opgenomen dhr. Udo.(Markt 64).
Maandag 6 februari is overleden mw. Johanna Smit-Slot (Marslaan 61). Ze was 91 jaar. Haar begrafenis is/was
zaterdag 11 februari na een dienst in de Lariks (10:30 uur) We leven mee met haar kinderen, klein- en
achterkleinkinderen en allen die haar zullen missen.
Op dinsdag 7 februari is overleden mevrouw Hennie Witpeerd-Pullen, op de leeftijd van 72 jaar (Oostloorn). De
crematie vond vrijdag 10 februari in besloten kring plaats. Wij leven mee met haar kinderen en kleinkinderen, familie
en iedereen die haar zal missen.
Agenda Dinsdag14 februari moderamina CN, CZ en GKV in Petrakerk 19:30 uur. Woensdag 15 februari College van
Diakenen, 20:00 uur de Esch. Woensdag 15 februari Werkgroep AZC, 20:00 uur Morgenlicht. Zondag 19 februari 10:00 uur.
Stephanuskerk dienst met Liedboekkoor.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken Dhr J. Ringenier, MN.H. Trompstraat 18, heeft de openhartoperatie uitstekend doorstaan. Hij is alweer thuis.
Mw J. Weerts- Bakhuis, Burg. Schuitestraat 82, verblijft in CFH (Delle) en Mw H. Altena-Otten, Bisschopshof 66, is daar ook
nog (unit 4). 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.
Basiscatechisatie bij ds Noordmans Op woensdag 15 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!

Groothuisbezoek Gramsbergerweg Wij nodigen u als wijkteam van Centrum Zuid van harte uit voor een ontmoeting met
een aantal gemeenteleden uit uw wijk. Als het goed is heeft u ook al een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Tijdens deze
avond willen wij in een ontspannen sfeer met elkaar stil staan rondom het jaarthema "Deel je leven" Zie op de ommezijde van
de persoonlijke uitnodiging het programma voor deze avond. Namens het wijkteam CZ09.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Vandaag is er de bevestiging van ambtsdragers. Jan Havers als diaken met bijzondere opdracht voor het College van
Diakenen en Wout Meinen en Albert Broekroelofs als ouderlingen voor BV 11 en BV 12 ( Hoogenweg).
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Op 7 februari is Julian Schutte, Hofweg 45, door een verkeersongeval om het leven gekomen. Julian was 19 jaar
jong. Dat is schokkend. We leven mee met zijn vriendin Mandy, met zijn ouders Rienie en Frieda, met zus en
zwager Janine en Johan en met zijn schoonouders Paul en Ilona en zijn schoonzus Cynthia. De
crematieplechtigheid is dinsdag a.s. om 10 uur in de Lariks. Op maandag is er van 19.00-19.30 uur gelegenheid om
de familie te condoleren eveneens in de Lariks. Die gelegenheid is er ook vanaf 9.30 uur op dinsdag, voorafgaand aan de
crematieplechtigheid.
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345
Zieken Na een verblijf in Clara Feyoena Heem, is weer thuis: mevr. G.J.Hagendoorn-Timmer, Westeindigerdijk 16.
Geboren Op 2 februari 2017 is geboren Jade Anna, dochter van Dennis en Marijke Eggengoor-Bosscher, zusje van Noah,
De Kniepe 10, 7791 RX Radewijk. “Je bent het mooiste van ons samen” zo laten haar ouders weten. Onze hartelijke
gelukwensen met dit nieuwe leven dat aan jullie liefde en zorg is toevertrouwd.
De Jarigen
13 februari Mevr. J. Ramaker-Ramaker, Gedempte Haven 65, 7772 VD Hardenberg
81 jaar
16 februari Dhr. H. Kampherbeek, Rodedijk 22, 7772 PH Hardenberg
84 jaar
16 februari Dhr. G.J. Reints, W v Oldenburgstr 7/B-9, 7772 AL Hardenberg
82 jaar
17 februari Mevr. E. van Os-Bosch, J C J van Speykstraat 14/020, 7772 ZC Hardenberg 90 jaar
17 februari Mevr. H. Altena-Otten, Bisschopshof 66 , 7772 WG Hardenberg
90 jaar
17 februari Dhr. F.J. Hesselink, Lage Gaardenstraat 90, 7772 CN Hardenberg
82 jaar
17 februari Dhr. J.J. Altena, Gedempte Haven 45, 7772 VD Hardenberg
81 jaar
18 februari Mevr. J. van Laar-Koers, Stationsstraat 23, 7772 CG Hardenberg
83 jaar
Mededelingen
Diaconaal Jongeren Project 2017 Wij zijn nog op zoek naar begeleiding voor het diaconaal jongeren project 2017 naar Pata
Rat in Roemenië. Dit project vindt deze zomer plaats. Spreekt u/jou dit aan. Neem dan z.s.m. contact op met Tjalling Alkema,
tel: 260418.
Zondagmiddag voor alleengaanden Vandaag, zondag 12 februari, is er weer de middag voor alleengaanden. 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 te spelen, te praten of gewoon samen te zijn. Overal is ruimte voor, graag heten we een ieder van
u die wil komen van harte welkom op de zondagmiddag voor alleengaanden.
De 20e editie van de boekenmarkt was ook dit jaar weer een succes. De druk bezochte markt heeft het mooie bedrag van
€ 2140,98 opgebracht incl. € 324,00 van de vrouwenvereniging die handwerkjes en lekkernijen verkochten. De activiteiten
commissie wil iedereen bedanken die zich heeft ingezet om de boekenmarkt te organiseren. Er was een enorme en mooie
inbreng van boeken “zonder boeken geen markt”. Wij hopen in februari 2018 weer een boekenmarkt te kunnen houden; wilt u
weer aan ons denken bij het opruimen van boeken? Voor vragen kunt u contact opnemen met fam. G.J. van Faassen. Tel
0523-263081 of email: gerritjan.truus@hotmail.nl
Lef Hardenberg stopt aan het einde van dit seizoen.12 jaar geleden werden wij gevraagd of we het stokje van Lef (toen
Captainsclub) over wilden nemen. Het was een leerzame, bijzondere en gezellige periode. Veel jongeren hebben bij ons op
de bank gezeten. Ze vlogen weer uit en namen dan hun 'bagage' van Lef weer mee. Wij hebben er erg van genoten! Toch
hebben we met z'n 6-en besloten om dit 'stokje' van Lef na 12 jaar door te geven. 'Tijd voor iets anders'. Dat neemt niet weg
dat wij dit jammer vinden, voor onszelf, de jongeren maar ook voor de ouders. Omdat wij natuurlijk hopen dat Lef doorgaat,
zijn we op zoek naar iemand die dit 'stokje over wil nemen'. Wilt u met ons meedenken? Voor vragen of suggesties kunt u ons
bellen. Groet, Paul en Lydia Meijer, Henri en Marieke Grendelman, Jeroen en Marjo Marissen (06-29158758).
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! Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee

willen helpen met o.a. het sorteren van de kleding / boeken in de weken voorafgaand aan de kledingbeurs, het sjouwen van
de dozen het uitpakken van de kleding en boeken. Voor meer informatie: Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl
Bedankt Hartelijk bedankt voor het medeleven in welke vorm dan ook. Ook bedankt voor de bloemen uit de kerk. Jan en
Gerda Vugteveen.
Bedankt voor de kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen voor mijn 96 ste verjaardag. Mevr Ramaker-Jurjens, Burg.
Schuitestraat 114.
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)

