Zondag 26 februari 2017
Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Stephanuskerk
ds. A.de Lange
dhr. J. Nijeboer
Your Choice
10:00 uur Baalder
ds. W. van der Wel
mw. A. Meijer
dhr. B. Slijkhuis
10:30 uur Baalderveld
ds. P. Langbroek
dhr. E. Herbers
Elvira Nijmeijer keyboard
10:00 uur De Opgang
ds. J. Dijkstra
mw. I. Hoekerswever dhr. J. Kamphuis
19:00 uur Stephanuskerk
ds. J. Dijkstra
dhr. P. Volders
dhr. J. Broekroelofs
10:30 uur Oostloorn
Collecten 1e Diaconie 2e Kerk
3e Zending
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en Kindernevendienst.
orde van diensten
Stephanuskerk 10.00 uur. In deze dienst worden gedoopt Wouter Nijman en Liese Mare Slot. Het zingen wordt
begeleid door Your Choice, de band van één van de doopouders.
Welkom; Opwekking 281; stil gebed; begroeting; drempelgebed; leefregel; Opwekking 124; gebed van de zondag; doop;
Opwekking 518; KND; Mattheus 6:24-34(BGT); Your Choice "No longer slaves”; prediking; Opwekking 588;
mededelingen; dank- en voorbeden; Inzameling der gaven; Opwekking 733; Zegen.
De Opgang 10.00 uur. Welkom; Psalm 8: 1, 3, 4 en 6; gebed; Bemoediging en groet; Drempelgebed; Lied 209: 1 en 2;
Kyriegebed; Lied 1008: 2 en 3; gebed; Genesis 2: 8-17; 3: 6-3; 22; Lied 984: 1, 2, 4, 5 en 6; Mattheus 6: 27-34; Lied 981:
1, 2, 3 en 5; KND; Preek; Lied 982: 2 en 3; Gebed; Collecte; Lied 792: 1, 3 en 4; Zegen.
Baalderveld 10.00 uur. Welkom; Lied 287: 1 en 5; Begroeting; Drempelgebed met Lied 281; Thema van de dienst
“Hetzelfde anders zien”; Lied 978: 1, 3 en 4; Gebed; Kindernevendienst lied “Voor we gaan”; Lucas 18: 31-43; Lied 315: 1
en 2; Overweging; Lied 275; Dankgebed; voorbede; stilte en ‘Onze Vader’; Speakers Corner; Collecte; Wegzending; Lied
423; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. Welkom; Lied 157a: 1, 3 en 4; gebed; Bemoediging en groet; Jeremia 9: 22 en 23; Lied 992:
1, 2, 3 en 4; Gebed; Jesaja 58: 6-7 en 10; Lied 537: 4; Mattheüs 5: 13-18; Lied 838: 1; Overweging; Lied 767: 1, 2 en 3;
Geloofsbelijdenis; Lied 869: 1 en 3; Dankgebed; Collecte; Lied 264: 1, 2, 3 en 4; Zegen.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Dinsdag 21 februari is overleden Jan Vugteveen, Stationstraat 8c. De begrafenis is maandag 27 februari na een
dienst in de Höftekerk die om 14.00 uur begint. We leven mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, familie
en vrienden. Jan Vugteveen was 76 jaar.
Op donderdag 23 februari is overleden Bertus Altena op de leeftijd van 98 jaar (Oostloorn). De afscheidsdienst
vindt woensdag 1 maart om 14.00 uur plaats in 'De Lariks', waarna hij op de 'De Larikshof' wordt begraven.
Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren. Wij leven mee met zijn kinderen, klein- en
achterkleinkinderen en iedereen die hem zal missen.
dhr. Udo is weer thuis: Markt 64. Geboren: wij feliciteren Lars en Janet van Dongen met de geboorte op 19 februari van hun
eerste kindje: Valerie. "Je bent de mooiste onder de zon, het beste wat God ons ooit geven kon" schreven ze op hun kaartje.
wijkteam: we zijn blij om te kunnen melden dat er voor de secties CN-0850 en CN-0806 iemand gevonden is om de taak
van contactpersoon te vervullen: mw. Josien ter Wielen, Kruserbrink 119.
agenda: ivm de begrafenis van dhr. Vugteveen verschuift mijn vakantie 1 dag: van dinsdag 28 maart t/m maandag 13
maart. Het leerhuis "de Passio volgens Johannes" gaat wel gewoon door, op de woensdagavonden van de 40-dagentijd.
Voor het eerst op 1 maart, 19.30 uur de Schakel. Hebt u zich nog niet aangemeld, dat kan nog! dsadelange@gmail.com.
Vanwege het overlijden van dhr Vugteveen (Centrum Zuid) en dhr Veurink (Marslanden) ben ik aan mijn normale
bezoekwerk niet toegekomen. Ik hoop na mijn vakantie de achterstand weer een beetje in te lopen.
Ben je tussen de 20 en de 35? We tellen in de stad veel jong volwassenen zoals jij die aangesloten zijn bij de PKN kerk. Maar
we zien jullie niet vaak in de kerk of bij andere samenkomsten en activiteiten die voor het geloof worden georganiseerd. Dat
vinden we jammer omdat we bang zijn dat kerk en jongeren steeds verder uit elkaar groeien. Daarom zijn we nieuwsgierig naar
jouw wensen! Waar heb jij belangstelling voor? Laat het ons weten door een kleine enquete in te vullen op https://
nl.surveymonkey.com/r/CYQP3CQ Hopelijk kunnen we je dan iets aanbieden dat past bij jouw leven en interesses.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Doopdienst. Op zondag 5 maart wordt in de Höftekerk Guusje Lauren Rink gedoopt, dochter van Anouk en Gert.
Iedereen welkom….
Basiscatechisatie ds Noordmans: woensdag 1 maart komen we weer bij elkaar om 19.00 uur. W v Oldenburgstraat 9A.
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zaterdag 18 februari is overleden Albert Bakker, Eiberhof 18. Hij mocht 84 jaar worden. Vrijdag 24 februari
hebben wij in de Lariks van hem afscheid genomen en hebben wij hem naar zijn laatste rustplaats op de
Larikshof gebracht. Wij wensen zijn kinderen, Klein- en achterkleinkinderen veel sterkte toe.
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
Vacature ds. Dijkstra: Op de vacature is niet gesolliciteerd. M.i.v. van 1 april zal er een consulent worden benoemd ter
vervanging van ds. Dijkstra. In dit voorjaar wordt door de AK de nieuwe formatie vastgesteld. Voor de zomer komt de AK
dan met een voorstel over de opvolging van ds. Dijkstra. Het streven is om dit intern (eigen predikant/kerkelijk werker) op

te lossen. Een externe oplossing is alleen mogelijk wanneer de meerjarenbegroting hiervoor mogelijkheden geeft.
Herdenking 500 jaar reformatie: In 2017 is het 500 jaar geleden dat de Reformatie begon. Op 13 mei wordt hieraan ook
in Hardenberg aandacht besteed. Op de tafel in de hal vindt u hierover uitgebreide informatie. Mocht u zich willen
aanmelden voor één van genoemde activiteiten? Meldt dit dan uiterlijk vrijdag 3 maart aan de scriba.
Kerkdienst 5 maart: In deze dienst zal ds. Langbroek voorgaan en zal er aandacht aan Biddag worden geschonken
omdat de avonddiensten in Radewijk m.i.v. 2017 vervallen zijn. (Op woensdag 8 maart is er om 19.30 uur een
Biddagdienst in de Höftekerk).
Na een val thuis en een operatie in het ziekenhuis is de heer J. Otten, Toeslagweg 5, nu voor revalidatie in Clara
Feyoena Heem, afdeling revalidatie, unit 2.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Zondag 19 februari is overleden Johanna Altena-Lennips. De laatste jaren woonde zijn in het verzorgingstehuis Welgelegen in Gramsbergen. Zij mocht 76 jaar worden. Zaterdag 25 februari hebben wij in 'De Opgang'
te Radewijk afscheid van haar genomen en hebben wij haar naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats
aan de Anerdijk te Gramsbergen gebracht. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen veel strekte toe.
Mw Hamberg-Lambers, Hoogenweg 17, is weer thuis na haar verblijf in het ziekenhuis. Op zondag 12 maart is er de kerk en
schooldienst. Basiscatechese: groep 7 begint op maandag en groep 8 op dinsdag. Dinsdag 28 febr is er de kleine
kerkenraadsvergadering. Koffieochtend: Op 16 maart a.s. wordt er door de diaconie van de wijkgemeente Baalderveld een
gezellige koffieochtend georganiseerd. Deze ontmoeting, bedoeld voor 65 plussers en alleenstaanden, vindt plaats in de
Wiekstee aan de Hondsdraf 2d in Baalderveld. Naast de gelegenheid om elkaar te ontmoeten bieden we een interessant
onderwerp aan. Dhr. Jan Meilink, voormalig hoofd van de Kastanjehof, verteld over zijn boeiende hobby als imker. U ben
welkom vanaf 9.30 uur. Voor vervoer kan worden gezorgd, neem hiervoor contact op met Dineke Nijeboer, tel. 769022
De Jarigen
27 feb Mevr. G.H. Noordmans-Koningen, JCJ v. Speykstraat 14/149, 7772 ZC HARDENBERG 91 jr.
27 feb Dhr. J.H. Hofsink, J C J van Speykstraat 14/272, 7772 ZC HARDENBERG
89 jr.
27 feb Mevr. G. Timmerman-Herbert, Bisschopshof 14, 7772 WG HARDENBERG
86 jr.
28 feb Mevr. N.M. Scholten-Wander, Baalder-Esch 119, 7772 JZ HARDENBERG
85 jr.
01 mrt Mevr. W.G. Muis-Lennips, Witte de Withstraat 16, 7772 XV HARDENBERG
89 jr.
02 mrt Mevr. W. Ramaker-Tempels, Madeliefje 15, 7772 NZ HARDENBERG
87 jr.
02 mrt Mevr. M. Gort-Brink, Irenestraat 2, 7772 CS HARDENBERG
80 jr.
03 mrt Dhr. P.J. Koole, Jan van Arkelstraat 14, 7772 AP HARDENBERG
90 jr.
03 mrt Mevr. G. Lanting-Sikkenga, Burg Bramerstraat 40, 7772 CE HARDENBERG
84 jr.
03 mrt Mevr. E. Bravenboer - Bruinsma, Eiberhof 12, 7772 GM HARDENBERG
83 jr.
03 mrt Dhr. A. Roeland, Badhuisplein 16, 7772 XC HARDENBERG
82 jr.
04 mrt Mevr. H. Kriekjes-Welleweerd, Reigerstraat 20, 7771 AL HARDENBERG
87 jr.
05 mrt Dhr. C. van der Velde, De Mulderij 410, 7772 HR HARDENBERG
85 jr.
Mededelingen
VOTO. Het leerhuis "de Passio volgens Johannes" wordt gehouden op de woensdagavonden van 1 maart (aswoensdag) tot en met 12
april (in de Stille Week), in de Schakel telkens vanaf 20.00 uur. info : ds. A. de Lange.
De avond over “Het Woord aan de verbeelding” wordt gehouden op dinsdag 7 maart 2017 in De Esch om 20.00 uur. De
avond staat onder leiding van da. Gonny de Boer uit Anloo.
Meer informatie is te vinden in de folder Voto. De folders liggen bij de ingang van de kerken. Ook is de informatie te vinden in
Kerkklank van maart 2017.
Aan de bezorgers van kerknieuws. de heer Darwish, Salland 61, 7772 CX ontvangt voortdurend het kerknieuws. Hij is geen lid van
onze gemeente en verzoekt de bezorging van kerknieuws te stoppen.
OUDERENMIDDAG HARDENBERG op dinsdag 28 februari om 14.00 uur in De Schakel. Deze middag komt de verhalenverteller Loek
Boer met humoristische verhalen uit onze streek. Als u problemen hebt met vervoer dan kunt u bellen met Gerard Timmerman tel.
261735 (na 17.00 uur)
Aanstaande zondag 25 februari, zal er weer de middag voor alleen gaanden zijn. U bent vanaf 14:30 uur bent u weer 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 alleengaanden. Hartelijke groet Alie Nijman
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 en fam. Heidotting, Löhnisweg 1.De niet verkochte kleding gaat
eveneens naar een goed doel!
• Hartelijk bedankt voor alle blijken van medeleven bij mijn tachtigste verjaardag en bij mijn operatie. Wij werden er stil van.
Overweldigend. Roel Brouwer
• Bedankt voor het prachtige boeket dat ik voor m’n verjaardag mocht ontvangen. Dika Nijman-ten Bos
• Graag wil ik u bedanken voor de vele telefoontjes en kaartjes die ik mocht ontvangen voor mijn 81e verjaardag, ook mijn dank voor
het prachtige bloemstuk dat ik mocht ontvangen vanuit de kerk. Hartelijke groeten Evertje Borger-Reefmann Grensweg 8 Loozen.
• Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk van zondag 12 februari uit de Baaldervelddienst. Ook willen wij iedereen bedanken voor
de vele kaarten die ik gekregen heb tijdens mijn verblijf in Dimence Almelo. Het heeft Geert en mij erg goed gedaan. Mevrouw P.
Jalving-Roffel
Donderdagmorgen 2 maart van 11.00 tot 11.30 kunt u weer collectemunten halen in de Schakel.

