Zondag 12 november 2017
Erediensten
10:00 uur Stephanuskerk
10:00 uur Baalder
10:30 uur Baalderveld
10:30 uur Oostloorn
10:00 uur De Opgang
19:00 uur Stephanuskerk
Collecte
1e
Diaconie

Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
ds. P.J.H. Noordmans
mw. D. Eggengoor
mw. H. Smit
koor ‘Mensana’
ds. W. van der Wel
mw. J. van der Kamp
dhr. T. Broekroelofs
Kerk en School
ds. P. Langbroek
dhr. E. Herbers
mw. E. Nijmeijer
ds. J. Zwart
ds. A.de Lange
dhr L.Schrotenboer
dhr J.Kamphuis
ds. L. van Rikxoort
dhr. G.J. Otten
mw. H. Davenschot
2e
Kerk 3e Onderhoudsfonds
Orde van diensten
10:00 uur Stephanuskerk mmv Mensana o.l.v. Marja Nijmeijer. In deze dienst is er afscheid en bevestiging van een aantal kerkenraadsleden (Centrum Zuid). Welkom; Aanvangslied: Ps 92: 1,2,3; Stil gebed; Votum en Groet/Drempelgebed; Koor: 1. Als een hert dat
verlangt naar water; 2. God heb ik lief, Hij hoort mijn stem; Kyriëgebed; Loflied: 978:1,2,3; Gebed bij het Woord; Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4: 13-18 (NBV); Koor: 1. Abba Vader; 2. Heer ik kom tot U; Prediking; Lied 91A; Koor 1. Er is een God die hoort; 2. Masithi
Amen; Afscheid en bevestiging van ambtsdragers; Lied 971: 1,2,3; Gebeden; Koor: Bless the Lord my soul (samen met gemeente);
Collecte; Slotlied: 769:1,3,5,6; Zegen (3x amen).
10:30 uur Baalderveld (Kerk en Schooldienst) Thema “HELDEN”. Begin: twee ‘wakker-worden’ liedjes. Good morning en Goeie morgen
dag. Welkom. Lied 217 De dag gaat open voor het woord des Heren. Begroeting. Drempelgebed met het lied: God van alle mensen. Groep
4 en 4/5 zingen ‘High Five’. Themazetting groepen 1,2 en 3. Lied 992 Wat vraagt de Heer nog meer van ons. Groep 6 + 6/7: kinderen
presenteren hun held met een elfje. Verhaal over de held Gideon. De kinderen brengen de goederen voor de voedselbank naar voren. Lied
‘Helden’ Groep 7/8+8. Gebed Groep 4/5 +5. Collecte. Slotlied Dank U wel: gezongen door ds. Piet en de kinderen. Wegzending en zegen.
10:00 uur De Opgang Welkom; 1e lied Ps 138:1, 2; stil gebed; begroeting; vervolg aanvangslied Ps 138: 4; verootmoedigingsgebed;
leefregel: Ex 20: 1-17 (BGT); zingen 344:1,2,3; gebed van de zondag; kinderen naar KND; lezen Deut 6:4-9 (NBV)+Lev 19:15-18 (NBV);
zingen 326: 1 2, 3, 4; lezen Mat 22:34-40 (NBV); Lied 167 (Opwekking) Samen in de naam van Jezus; overdenking; zingen 838:1,4;
mededelingen; kinderen terug uit KND; dank- en voorbeden, stil gebed, Lied 1006 (onze Vader); collecte; slotlied 992:1,2,3,4; zegen
(gezongen AMEN).

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Zieken Als u dit leest zijn dhr. Lenters (Havenweg) en mw. Gerrits-Bonestro (Vechtvoorde) waarschijnlijk weer thuis. Mw Gerrits kreeg
slechte berichten. Het is nu wachten op de uitslagen van de laatste onderzoeken. We leven met hen en de andere zieken mee en dragen
hen op in onze gebeden.
Geboren We feliciteren Jos en Lisanne Koopman, Reigerstraat 41, die 1 november verblijd werden met de geboorte van een gezonde
dochter Fenna Johanna, roepnaam Sofie. Finn heeft nu een zusje.
Contactpersoon Mw. Blankestijn is gestopt met haar taak als contactpersoon in CN-1502. We danken haar voor de jaren dat zij dit werk
heeft willen doen.
Enquete Deze dagen wordt een enquete verspreid onder de leden van CNoord. Wilt u die zoveel mogelijk invullen en weer meegeven aan
de contactpersonen die hem bij u bezorgden? Of met de post bij ds. de Lange bezorgen (Edelinckstraat 102).

Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken Dhr. W. Veneman, Karel Doormanlaan 13, is in CFH (rev Unit 1, K 6) om te revalideren. CFH, revalidatie unit: dhr. H. van Laar,
Bruchterweg 93 CFH: dhr en mw Lopers, Bruchterweg 70A. RZZ: mw. H.M. ten Brinke, Alb. Risaeusstraat 11; Dhr. B.J. Spijkers,
Bruchterbeekweg 18, Brucht, is weer thuis; Mw. A.Zandman, Hardenbergerweg 47, Brucht, wordt maandag opgenomen in het ziekenhuis;
Dhr. Wilmink, L.Gaardenstraat 88, is opgenomen in het hospice aan de Jan van Arkelstraat.
Bevestiging en afscheid ambtsdragers Vandaag neemt de kerkenraad van wijkgemeente Centrum Zuid afscheid van de volgende
ambtsdragers: Jacob en Jet Hiemstra, Truus Huisman en Freek Leideman. Bevestigd wordt Henk Oldehinkel, als diaken voor Oostloorn.
Verjaardagsfonds Centrum-Zuid. Woensdag 22 november kunnen de busjes weer geleegd worden in de Schakel tussen 16.00 en 17.00
uur en tussen 19.00 en 19.30 uur.

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Zieken Gerrit Veurink (Boterbloem 101) is op de afdeling I.C. Gerrit Bomhof is op kamer P34. Mw Steenhuis verblijft in CFH.
Diensten De volgende dienst in de Beek is op zondag 26 november. Het is de gedachtenisdienst op de laatste zondag van het kerkelijke
jaar. Er is gelegenheid voor ieder om bij het gedenken een lichtje te ontsteken.
Basiscatechese Maandag en dinsdag is er weer basiscatechese op school.
A.K. Maandag 14 november is er de gemeenteavond georganiseerd door de Algemene Kerkenraad voor onze wijkgemeente. Er wordt
verteld over de ontwikkelingen in onze kerk. Belangrijk om er te zijn. Inloop vanaf 19:30 uur in de Schakel. Aanvang 19:45 uur.
Communicatie Er is ook weer een nieuwsbrief Baalderveld. Meld u op de website aan voor de mailinglist en dan krijgt u ook elke week
kerknieuws en kerkcontact en maandelijks nieuiws uit Baalderveld.
Vakantie Dorine Keizer is van 13 t/m 19 november met vakantie. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met ds. Piet Langbroek.

WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
Zieken Mevr. J. Hamberg-Boers is nog in CFH. Ze ligt daar op revalidatieunit 1 kamer 2. Daar verblijft ook dhr. J. Nauta, Zonnehof 10. Hij
verblijft op het Zandpad 3.
A.s. dinsdag is er een Wijkavond voor de leden van wijk Baalder (samen met Baalderveld). De avond begint om 19.45 uur (inloop vanaf
19.30 uur). Op deze avond zal de Algemene Kerkenraad uitleg geven over de genomen besluiten over onder andere de fte-verdeling tussen
de wijken. Zo zal onze wijk 0,1 fte gaan inleveren aan Heemseresch. De avond is in de Schakel. Alle reden om te komen!
Doopdienst Op zondag 19 november zal Matthee Albert Waterink worden gedoopt. Hij is de zoon van Bas en Parita en ze wonen “in
Engeland” op nummer 6 in Ane. Matthee is op 26 november 2016 geboren en hij kan net lopen, dus wie weet loopt hij zelf naar het
doopvont. Hoe ook, we gaan een bijzondere en feestelijke dienst meemaken.
Woensdag 22 november is er weer een Koffieochtend 70+-ers in de Boerderij. Inloop vanaf 9.45 uur. Er is weer koffie met wat zelfgebak-

ken lekkers en een “spreker”. Dit keer Jan Nieuwenhuis die een presentatie zal geven met de titel: Leven met (drink)water. Voordat er water
uit de kraan komt, moet er nogal wat gebeuren. Over wat en hoe zullen we geïnformeerd worden. Tot ziens op 22 november.
Wijk Radewijk 13 november Gemeenteavond, inloop met koffie vanaf 19.30 uur, aanvang programma 19.45 Voor meer info (door de
AK): Zie elders op Kerknieuws. 19 november: Kerk-en schooldienst, voorganger ds. de Lange. Dit betreft dus een gezinsdienst en om die
reden is er deze zondag geen kindernevendienst en tienerdienst.
Uitnodiging jongerenavond-vervolg Voor de zomervakantie zijn er 2 avonden geweest voor jongeren en jongvolwassenen om te
bespreken hoe we de kerk ook voor jullie aantrekkelijk kunnen houden/maken. Hier zijn een aantal waardevolle dingen genoemd. We willen
daarom nogmaals met jullie in gesprek om te bekijken hoe we dit in praktijk kunnen gaan brengen. Je bent hiervoor uitgenodigd op
maandag 20 november om 20:00 in De Opgang. Ook als je niet tijdens een eerdere avond aanwezig was en toch graag mee wilt praten,
ben je van harte welkom!
Bedankt De Werkgroep Dorcas Radewijk wil iedereen in Radewijk hartelijk bedanken voor de bijdrage die ze hebben gegeven aan onze
oproep om mensen in Oost-Europa te helpen d.m.v. voedselpakketten. We hebben in totaal 11 dozen ingezameld. De kinderen en
personeel van de school Het Kompas willen we ook bedanken voor het meedoen aan deze actie. Tot nu toe hebben we aan giften een
bedrag van € 196,50 mogen ontvangen. Fijn dat iedereen weer meedeed. Indien u niet in de gelegenheid geweest bent om een donatie te
doen kunt u dit alsnog doen op rekening NL03 RABO 0384 9365 47 tnv. Ali Eggengoor onder vermelding van Voedselactie Dorcas.

De jarigen
13 november Dhr. D.A. Ekkel, J C J van Speykstraat 14/139, 7772 ZC Hardenberg
15 november Mevr. G. Olthuis-Kremer, Burg Schuitestraat 110, 7772 BT Hardenberg
15 november Dhr. A. Prins, Gedempte Haven 15, 7772 VD Hardenberg
19 november Dhr. H.J. ten Broeke, Alberthus Risaeusstraat 1/A, 7772 AT Hardenberg

83 jaar
82 jaar
81 jaar
82 jaar

Mededelingen
Zangdienst 12 november Vanavond houden we in de Stephanuskerk een zangdienst m.m.v. 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! // Zondagmiddag voor alleengaanden Ook vandaag zondag 12 november is er weer de mogelijkheid 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.
U bent vanaf 15:00 uur weer van harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45. // Gemeenteavond AK voor de wijken
Centrum Noord en Zuid Maandag 20 november is er een gezamenlijke gemeenteavond van CNoord en CZuid. Dan zullen de
bezuinigingsplannen van de AK worden toegelicht. Onderdeel van die plannen vormt de herverdeling van de beroepskrachten. Voor onze
wijkgemeentes pakt dat zo uit: CNoord en CZuid samen stellen 2 dagen van de werktijd van predikanten en kerkelijk werkers beschikbaar
voor de wijkgemeente Radewijk die na het vertrek van ds. Dijkstra vacant is. Wat dit concreet betekent moet allemaal nog bekeken en
overlegd worden. Eerst willen we u in de gelegenheid stellen hier van kennis te nemen en er vragen over te stellen. Komt u vooral. Vanaf
19.30 uur staat in de Schakel de koffie voor u klaar. Is bij nader inzien de Schakel te klein, dan gaan we naar de Stephanuskerk; het officiële
deel van de avond begint in ieder geval om 20.00 uur. // Bedankt Namens de voedselbank wil de diaconie de gemeenteleden heel hartelijk
bedanken voor de inzameling op 15 oktober. De opbrengst van de inzamelactie was geweldig er zijn 20 kratten gevuld met levensmiddelen.
Middag in Oostloorn Het wijkteam van onze kerk voor Oostloorn organiseert op donderdag 16 november van 15.00-16.30 uur een
gezellige middag voor alle bewoners. Ds Noordmans leidt de middag. Ina Bosscher zingt en Marja Nijmeijer speelt piano/orgel. Welkom!
Eeuwigheidszondag 26 november – aanvangstijden Jaarlijks gedenken wij op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (de
Eeuwigheidszondag) de gemeenteleden die gestorven zijn. Dit jaar is dat op 26 november. Let u alstublieft op de AANVANGSTIJDEN van
de kerkdiensten in het centrum: 9.00 uur én 10.45 uur (!!). Dit i.v.m. het bijzondere karakter van de diensten. Dit jaar in de Stephanuskerk.
Facebook-pagina Het is zover! PKN Hardenberg Centrum heeft onder deze naam sinds kort een eigen facebook-pagina. We zullen op
deze pagina allerlei activiteiten laten zien die in en rond de Stephanuskerk/Höftekerk en de Schakel plaats vinden. Heeft u aankondigingen
of wilt u iets delen dan graag, liefst met foto(‘s) sturen naar: barendbakkenes@ziggo.nl. Ik (Henja Bakkenes) zal deze dan plaatsen. Stuur
uw vriendschapsverzoek en “deel” en “like” zoveel mogelijk, zodat we ook op deze manier “Kerk naar buiten” kunnen zijn. // De Heemser
Cantorij repeteert a.s. dinsdag 14 november tussen 18.30 en 19.30 uur in gebouw "Aerninckhoff". // 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 a.s organiseren wij van “Happy” (PKN-Heemse) weer een
fantastische vrolijke diepgaande SING-IN. Een zangavond m.m.v “Band Joy” uit Den Ham http://bandjoy.nl Het thema voor deze avond
is:……en door! De sing-in is bedoeld voor jongeren en iedereen die zich jong voelt. De avond begint om 19.00 uur en het is in ‘de Esch’ bij
de Hessenwegkerk. 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 17.00 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. //
e
Kerstzang 1 Kerstdag in Oostloorn, Clara Feyoena en RZ-ziekenhuis. Net als voorgaande jaren gaan we weer bekende christelijke
e
kerstliederen zingen op 1 Kerstdag voor de bewoners en zieken in CFH, Oostloorn en RZ-Ziekenhuis onder muzikale begeleiding van de
familie Nijmeijer uit Bergentheim. Dus, hou je van zingen? Zing dan mee! Iedereen is van harte welkom, ook als je geen geoefende
zanger bent. Het tijdschema en de routing is veranderd t.o.v. voorgaande jaren. 7.00 uur aanvang in Oostloorn; 8.30 uur koffiepauze, daarna
gaat 1 groep naar RZ-ziekenhuis, de andere groep naar CFH; 9.00 uur zingen in RZ-ziekenhuis en/of in CFH; 10.15 uur einde (vroeg
genoeg om nog naar een kerkdienst te kunnen en vóór aanvang van de diensten in de tehuizen). Aanmelden is niet nodig en tussentijds
“instappen” mag natuurlijk ook! Niet vergeten, zet het alvast in je agenda, want je bezorgt daarmee de luisteraars, medezangers en jezelf(!)
een gezegende Kerst. Meer weten? Bel met Jet Hiemstra tel. 260789, Harry Overweg tel. 264687 of Marja Nijmeijer tel. 232694. //
Adventsvespers en adventskalender De 1e drie zondagavonden van Advent houden we vespers in de Stephanuskerk. Die baseren we
o.a. op de prachtige adventskalender die door de landelijke PKN wordt uitgegeven met als titel “kwetsbaar als een kind”. De kalender kost
€6,75 en er hangen bestellijsten in de Esch en in de Schakel. De kalender is tot en met zondag 19 november te bestellen en is ná 26
november af te halen bij de kosters in de Esch en in de Schakel. Wie liever zelf de kalender bestelt: dat kan via de webshop van de PKN:
https://webwinkel.pkn.nl/advent/adventskalender-2017-kwetsbaar-als-een-kind/1202-0030/F6/77 // Gemeenteavonden AK Deze maand
wil de AK u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen in onze kerk. We willen u laten zien wat we na de gemeenteavonden van vorig jaar
november allemaal hebben gedaan en besloten. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de huidige stand van zaken en welke
onderwerpen we dit seizoen willen gaan aanpakken. 13 november Radewijk, 14 november (Schakel) Baalder en Baalderveld, 20 november
Centrum Noord en Zuid (naar verwachting Stephanuskerk); 21 november Heemse West, Esch en Marslanden in de Hessenwegkerk.

