Zondag 5 november 2017
Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Höftekerk ds. P. Langbroek en ds. J Maas
dhr. A. Broekroelofs
mw. H. Smit
10:00 uur Radewijk
ds. P.J.H. Noordmans
mw. J. Hutten
dhr. J. Broekroelofs Koffiedrinken
10:30 uur Oostloorn
mw. N. Jonkers-Salomons
dhr. B. Blekkenhorst
19:00 uur Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans
dhr. A. Mulder
mw. A. Hamberg
Evensong door Zevenmaal.
Collecte:
1e
Najaarszendingscollecte/Hong Kong
2e
Kerk 3e Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas. Tijdens de dienst in Radewijk is er kindernevendienst.

orde van diensten
Höftekerk 10.00 uur: Welkom; Lied 287: 1, 2 en 3; Begroeting; Drempelgebed met lied 368d; Inleiding bij de doop; Lied
79 (uit Geroepen om te zingen); Doopkaars en de naam. Doop van Esra, geboren op 9 augustus 2017 dochter van
Marcel en Stefhanie Nijeboer, Floralaan 77; Lied 289: 1 en 3; Matteüs 5: 14-16; Presentatie en Overweging (ds. Jasper
Maas); Gezang 308 (Liedboek 1973); Dankgebed en voorbede; Inzameling; “het Kerk in aktie lied” “Wij delen geloof”;
Zegen. (Na de dienst is er koffie in de grote zaal en kunt u ds. Jasper Maas uit Tamala, Noord Ghana begroeten).
Radewijk 10.00 uur. Themadienst ‘Deel je leven’ – in FOTO’S. In deze dienst worden de foto’s vertoond die gemaakt zijn
bij het jaarthema 2016/2017. Rond de foto’s is de dienst opgebouwd. Ook interessant misschien voor degenen die eens
een andere opzet weten te waarderen. De foto’s zijn binnenkort ook in de Opgang te bewonderen.
Welkom; Lied 287: 1, 2 en 5; Stil gebed; Votum en Groet; Foto’s; Drempelgebed; Psalm 122: 1; Foto’s; Gebed; Lied 978:
1, 3 en 4; Foto’s; Lied 981:1, 2, 4 en 5; Foto; Gebed; KND; Matteüs 5: 14-16 (NBV); Foto’s; Lied 1006; Korinthiërs 8: 1-7
(NBV); Lied 841: 1 en 2; Foto; Gebeden; Collecte; Lied 632: 1 en 3 ; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. In deze dienst valt veel te genieten en te beleven. Zeker voor hen die aangesproken worden
door de Anglicaanse traditie van de Evensong, avondliturgie. Naast het genieten van de mooie zang en muziek mag het
op de eerste plek ook gaan om onze dank aan God. Kom dus deze bijzondere dienst meevieren.
Stilte; Kerkenraad komt binnen; Koor Introïtus (choir): Creator of the stars of night; Opening; Koor: Opening prayers
(choir); Koor: Psalm 27: 1, 4, 13-14 – traditional chant; Lied 103c; Spreuken 9, 1-18 (NBV); Koor: Magnificat (choir):
'Befast evening canticles'; Matteüs 25, 1-13 (NBV); Koor: Nunc Dimittis (choir): 'Befast evening canticles'; enkele
gedachten ter overweging bij de lezingen; Stilte; Koor: Lesser litany (choir) 'Responses' Voorbeden; Koor: Anthem (choir):
“God, be in my head” Avondgebed en Zegen; Lied 248; Orgelspel: Voluntary (organ); Collecte bij uitgang.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653:
Wijkberichten: In de Isalaklinieken te Zwolle zijn opgenomen dhr. Lenters (Havenweg) en mw. Gerrits-Bonestro (Vechtvoorde).
Bedankt: We zijn erg blij met de vele gelukwensen ivm ons 60 jarig huwelijk. Uw kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoek maakten het
extra feestelijk. Fam. Mensonides, Badhuisplein. agenda: ma 6 nov: WilhelminaPleinOverleg in de Schakel om 19.30 uur en om
20.30 uur Moderamen CNoord. woe 8 nov: Pastoraatscursus 19.30 uur in de Schakel.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op zaterdag 29 oktober overleed Geertruida Bonni Amsenga (Truus), op de leeftijd van 86 jaar. Ze werd de laatste periode
van haar leven liefdevol verzorgd in CFH, afdeling de Delle. Eerder woonde ze onder andere in Oostloorn en aan de Parkweg, in
de flat. De afscheidsdienst vond plaats op vrijdag 3 november in de zaal ’t Hoenderhok van CFH. Daarna vond de begrafenis
plaats op de begraafplaats te Losdorp, in het familiegraf. Truus Amsenga was ongehuwd, maar haar leven stond vaak in het teken van
‘zorgen voor anderen’. Boven haar rouwbrief stond: ‘Hij is mijn rots en mijn heil, mijn burcht, ik zal niet wankelen’ (Ps 62:7). Aan deze
God vertrouwen haar nu toe.
Op vrijdag 27 oktober is overleden Geert Hendrik Harke op de leeftijd van 84 jaar. Hij woonde sinds twee jaar in ’t Welgelegen,
daarvoor samen met zijn vrouw Hermien Harke–Centen aan de Burg. Schuitestraat 112. Afgelopen vrijdag vond de dankdienst
voor zijn leven plaats in ”De Lariks” waarna hij bij zijn eerste vrouw in Nieuwleusen begraven is. We leven mee met zijn vrouw,
hun kinderen en kleinkinderen.
Dhr. W. Veneman, Karel Doormanlaan 13, en dhr. H. van Laar, Bruchterweg 93 zijn is in CFH om te revalideren. In het RZZ verblijven
mw. H.M. ten Brinke, Alb. Risaeusstraat 11 en dhr. B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht. Jan de Weerd, Klinkerweg 4, is eruit
gevallen bij het bevolkingsonderzoek naar darmkanker. Hij wordt spoedig geopereerd. We leven met hem mee en wensen hem
beterschap. Na vele jaren zich te hebben ingezet met het kerkenwerk en haar wijk als contactdame, is Mevr. G. Meijerink- Bril gestopt
met deze werkzaamheden. We danken haar voor haar inzet.
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Mevr. J. Hamberg-Boers is nog in Clara Feijoenaheem. Ze ligt daar op revalidatieunit 1 kamer 2. Daar verblijft ook dhr. J. Nauta,
Zonnehof 10. Hij verblijft op het Zandpad 3. Op zondag 12 november is er weer een Baalderdienst om 10.00u in sporthal de Kamp.
Dit keer een kerk-en schooldienst. Er wordt samengewerkt met de bovenbouw van de Elzenhof. Ook wordt in deze dienst Saar Lieve
Herrijgers gedoopt! Ze is de dochter van Francis en Marloes en woont met broer Guus en zus Lotte aan de Eiberhof 25. Het thema is:
“Helden!” De voorganger in deze dienst is ds. Wim van der Wel, de organist is Bert Slijkhuis en de NJOB werkt ook mee. Voor de
allerkleinsten is er oppas. Na afloop van de dienst is er koffie, thee of limonade. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst met
ons mee te vieren!
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Basiscatechese: Voor de groepen 7 op maandag en groepen 8 op dinsdag is er op de Bloemenhof in november basiscatechese,
gegeven door Piet Langbroek. Het is van 15:30 tot 16.15 uur op school.
Zieken: In de afgelopen week is Gerrit Veurink, Boterbloem 101 opgenomen in het ziekenhuis. (afdeling I.C.)
Kerk en school dienst: Inzameling voedselbank Op zondag 12 november is er de kerk en school dienst om half elf in sporthal de Beek.
In de dienst doen kinderen uit alle groepen mee. Bij deze dienst is er de inzameling voor de voedselbank. Dat doen we jaarlijks
vanwege dankdag. U kunt de voedselbank steunen door het leveren van voedingsmiddelen die van goede kwaliteit zijn en waarvan de
houdbaarheidsdatum niet is verstreken. Er kunnen ook andere diensten of goederen worden aangeboden, bijv. kantoorartikelen of u
kunt een financiële bijdrage leveren. Kijk voor meer info op de website www.voedselbank-hardenberg.nl

Wijk Radewijk : Gemeenteavond op maandag 13 november in De Opgang, inloop met koffie van 19.30, aanvang 19.45 uur.
Tijdens deze avond zal het moderamen van de AK ons informeren over de ontwikkelingen zoals die na de gemeenteavond van nov.
2016 in gang zijn gezet. Vervolgens zal het door de AK genomen besluit betreffende de vacature nader worden toegelicht.
Ook zullen er nog enkele “plaatselijke zaken” met elkaar besproken worden.
De Jarigen
06 nov Mevr. J. Geertman-Reinders, Vechtvoorde 126
7772 VC
HARDENBERG
84 jaar
06 nov Mevr. A. Meijer-Weiden, Meeuwenstraat 20
7771 AB
HARDENBERG
81 jaar
07 nov Dhr. H. Olthof, Vechtvoorde 30
7772 VC
HARDENBERG
82 jaar
08 nov Dhr. H. Jansonius, Bisschopshof 40
7772 WG
HARDENBERG
82 jaar
08 nov Mevr. E.C. de Vries-Wesselink, Sanatoriumlaan 20
7447 PK
HELLENDOORN
81 jaar
09 nov Dhr. A. Boers, J C J van Speykstraat 2
7772 ZC
HARDENBERG
85 jaar
10 nov Mevr. H. Nijzink-Rigterink, Bisschopshof 39
7772 WG
HARDENBERG
86 jaar
Mededelingen

Besluit van de Algemene Kerkenraad over de verdeling van de predikanten/kerkelijk werkers na de
bezuinigingen. Maandag jl. heeft de Ak een beslissing genomen over hoe de verdeling van predikant/kerkelijk werker
plekken eruit zal komen te zien. De AK deed dat na de wijkkerkenraden te hebben gevraagd om hun mening en
instemming over het onderstaande én na zich te hebben vergewist dat kerkelijk werkers/predikanten bereid zijn tot een
constructieve oplossing. Die verdeling van fte’s is op basis van het aantal adressen per wijk én (kleinere factor uiteraard)
het aantal begrafenissen per wijk. De verdeling: Baalder 0,9 (was 1.0), Baalderveld 1,3 (was 1,5), Centrum Noord 1,3
(was 1,5), Centrum Zuid 1,3 (was 1,5), Heemse West 0,6 (was ook 0,6), Heemser Esch 1,1 (was 1,0), Marslanden 0,7
(was 0,8), Radewijk 0,4 (was 0,5). Heemser-Esch gaat met Baalder in gesprek over de 0,1 die Baalder te veel heeft,
Marslanden gaat voor 0,5 een predikant beroepen (die toestemming heeft onze gemeente gekregen van het Regionaal
orgaan dat daarover beslist) én gaat met Baalderveld in gesprek over de 0,2 die B’veld te veel heeft. Centrum Noord/Zuid
gaan samen met Radewijk in gesprek over de 0,4 die CN/CZ teveel hebben en die Radewijk nu tekort komt. Dit is geen
“mooie oplossing”: bezuinigen doet altijd zeer. De Algemene Kerkenraad spreekt haar zijn dankbaarheid uit, dat tot nu toe
deze gesprekken in onderlinge solidariteit en verbondenheid worden gevoerd. De komende periode zullen er
gemeenteavonden worden gehouden waarop deze beslissing wordt toegelicht, maar de AK vindt het belangrijk dat er nú
ook naar de gemeenteleden duidelijkheid komt, vandaar dit bericht. Namens het moderamen: Eric van Asten, scriba,
e
Henk Meulink voorzitter, ds. Wim van der Wel 2 voorzitter.
Evensong door Interkerkelijk koor Zevenmaal vanavond om 19.00 uur in de Stephanuskerk. De dienst begint om 19.00 uur en
wordt geleid door ds. Pieter Noordmans. Het koor staat onder de leiding van dirigent Mathijs Kraan en de orgelbegeleiding wordt
verzorgd door Anneke Hamberg. Vast onderdeel is het ‘Magnificat’ (Lofzang van Maria) en het ‘Nunc Dimittis’ (Lofzang van Simeon)
die in de versie van Philip Stopford wordt uitgevoerd. Verder zal het koor een bewerking van psalm 27 ten gehore brengen en nog een
aantal Engelstalige hymnes, zoals ‘Creator of the stars of night’ en ‘God, be in my head’ van John Rutter. Daarnaast wordt met de hele
gemeente een aantal Nederlandstalige liederen gezongen in samen- en wisselzang met het koor. Naast de lofzangen zijn er gebeden,
twee schriftlezingen en een moment van stilte. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dienst mee te maken.
Zondag 12 november, Stephanuskerk, 10.00 uur: in deze dienst werkt het ouderenkoor MENSANA mee. Iedere week studeert en
zingt het koor o.l.v. Marja Nijmeijer in Oostloorn. We hopen dat velen volgende week in de kerk komen luisteren naar de zang. In deze
dienst nemen we afscheid van enkele ambtsdragers: Truus Huisman, Jet en Jacob Hiemstra. Henk Oldehinkel zal worden bevestigd
als diaken voor zorgcentrum Oostloorn.
Zondag 12 november houden we 's avonds in de Stephanuskerk een zangdienst. Medewerking wordt verleend door het Chr. Projekt
Mannenkoor te Bergentheim o.l.v. Frieke Kampman, Ina Bosscher, sopraan, G.J. ten Brinke als organist en H. Bakker als pianist.
Voorganger is ds. Leo van Rikxoort. Aanvang: 19.00 uur. Welkom!
Voto. Vanmiddag is er een excursie naar het Syrisch Orthodoxe Klooster St. Ephrem in Glane. Vertrek vanaf 14.15 uur vanaf de
Schakel. Nadere informatie bij Ineke Monshouwer.
Collecten: 1e rondgang: Najaarszending collecte. Er zullen vóór en tijdens de dienst beamerpresentaties gegeven worden over de
collecte. Het thema van deze Zondag is "Theologie doceren in Hong Kong". Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr.
NL45RABO0324964862 t.n.v. De penningmeester Z.W.O. van de P.K.N. Hardenberg - Heemse o.v.v. Bijdrage zending.
OUDERENMIDDAG RADEWIJK: Op dinsdag 7 november komen we weer bij elkaar om 14.00u in "de Opgang". Deze middag wordt
verzorgd door dhr. Hoek operationeel expert politie.
Op woensdag 8 november houdt de PCOB Hardenberg-Heemse haar vergadering in het Klokhuis te Oostloorn. Het begint om 14.30
uur. Deze middag komt dhr. Wiebe Tolman spreken over “van vuilstort tot natuurgebied”. Allen hartelijk welkom. Voor info. 272019
De Interkerkelijke Werkgroep Ontmoeting met vrouwen in Hardenberg nodigt je van harte uit voor een vrouwen-ochtend op
dinsdag 7 november. In de Sjaloomkerk, Hessenweg 57. De spreekster is Esther Vorsterman van Oijen(bekend van Family 7) Het
thema; Sta op en schitter! Je bent van harte welkom vanaf 8.45 uur tot 11.45 uur. Neem gerust een vriendin, buurvrouw of kennis mee.
Er is kinderoppas en er zal een boekentafel zijn. Er wordt een collecte gehouden om deze vrouwenochtenden te kunnen blijven
organiseren. Wij hopen je te ontmoeten! Meer weten? Bel gerust Erika Stolper 264334 of Frony de Weerd 0618266062.
Presentatieconcert Gerald Troost en Band. Zaterdag 18 november geven Gerald Troost en band een concert in het Morgenlicht te
Hardenberg. Deze avond presenteren zij hun nieuwe cd met titel ‘Witte vlag’. Tijdens het concert staat het proces van loslaten en
vertrouwen centraal. We willen je van harte uitnodigen om dit presentatieconcert bij te wonen, waarin Gerald met volledige band zowel
de nieuwe cd als bekende oude liedjes ten gehore zal brengen! Dit concert wordt georganiseerd door Zingen in de Kerk, een initiatief
van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie. Tickets à 5 euro zijn te reserveren via www.zingenindekerk.nl.
Op zondag 26 november organiseren wij van “Happy” (PKN-Heemse) weer een FANTASTISCHE VROLIJKE DIEPGAANDE SINGIN. Een zangavond met medewerking van “Band Joy” uit Den Ham http://bandjoy.nl/. Het thema voor deze avond “is:……en door!” De
sing-in is bedoel voor jongeren en iedereen die zich jong voelt. De avond begint om 19.00 uur en het is in ‘de Esch’. Graag tot de 26e,
tot Happy. De werkgroep Happy: Jonathan Zandman, Marjo Marissen, Herma Mulder, Irene van Dijk, Carlos Scherpen en Henrieke
van Dijk
Op 16 december is er tijdens de kerstmarkt een kerstviering in het dialect en Levende Kerststal. De kerstmarkt is bij de
Stephanuskerk van 10.00 tot 17.000 uur met verkoop van o.a. kerstbakjes/ stukken, eigengemaakte snert . Om 14.30 uur kerstviering
in het dialect in de Stephanuskerk. Ook is er dan weer een Levende Kerststal te zien bij de Stephanuskerk. We zijn op zoek naar
bakjes, kerstspullen en groen. Info: Janneke Meijer, tel: 266687 /06-57050404, Erica Meijerink, tel: 260666 / 06-33580001
De Heemser Cantorij repeteert a.s. dinsdagavond van 18.30 - 19.30 uur in de Witte- of Lambertuskerk.

