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Zondag 3 december 2017, 1 advent
Erediensten

Voorganger

Ouderling

Organist

Bijzonderheden

10:00 uur Höftekerk
ds. A. de Lange
fam. Nijeboer
dhr. J. Broekroelofs
10:00 uur Radewijk
ds. P.J.H. Noordmans
mw. I. Hoekerswever mw. H. Smit
Koffiedrinken
10:30 uur Oostloorn
dhr. H. van Reij
19:00 uur Stephanuskerk
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. H.J. Broekroelofs dhr. E. Nijzink Vesper
Collecte: 1e Diaconie 2e Kerk 3e Onderhoudsfonds
Orde van diensten
10:00 uur Höftekerk aanvangslied Ps 25a:1; stil gebed; begroeting; vervolg aanvangslied Ps 25a:2; verootmoediging; leefregel: Rom 13:
11-14a (NBV); Lied 207: 1 t/m 4; gebed van de zondag; lezen Jes 40: 1-11 (NBV); Lied 158A: 3;
lezen 1 Pe 1: 18-25 (BGT); Lied 441: 1; overdenking “Wat is uw enige echte troost?”; Lied 439: 1, 2 en 3; mededelingen; dank- en
voorbeden; inzameling gaven; slotlied 461: 1 t/m 4; zegen beantwoord met een gezongen AMEN
10:00 uur De Opgang ‘Thema: Ik zorg voor jou’. Welkom; Aanvangslied: Lied 213:1,2 Morgenglans; Stil gebed; Bemoediging en Groet; De
e
1 adventskaars wordt aangestoken + gedichtje door Karlijne Ramaker; Lied 444 Nu daagt het; Kyriëgebed; Loflied: Lied 23C Mijn God, mijn
herder; Gebed van de zondag; Uitleg bij het adventsproject 2017; Projectlied vers 1 en 2 (melodie liedboek 8a/243); Kinderen gaan naar de
kindernevendienst; Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11 (NBV); Ps 72: 6,7; Schriftlezing: Matteüs 21: 1-9 (NBV); Lied 461 Wij wachten op de
koning; Preek; Lied 441: 1, 2,7,10 Hoe zal ik U ontvangen; Kinderen komen weer bij ons; Gebeden; Collecte; Slotlied: Lied 713:1,2,3,5 Wij
moeten Gode zingen; Zegen
19:00 uur Stephanuskerk Thema van de adventsvespers: ‘Kwetsbaar als een kind’ Orgelspel; Kerkenraad komt binnen; We blijven zitten
en zijn een ogenblik stil; Aansteken van de 1e Adventskaars; Kaarsenlied, vers 1 + refrein; Bemoediging-Adventsgebed-drempelgebed;
Zeggen en zingen: Lied 295; Lied 433: 1,2,4; Psalmengebed; Antifoon: Lied 25 c; Psalm 25; Gebed van de zondag; Lied 974: 1, 3, 5;
Evangelielezing: Mattheüs 21: 1-9; Lied 439: 1,2,4; Lezing: Jesaja 1: 1-3; Lied 438: 1,2,4; Meditatie; Stilte, Muziek; Lied 462: 1,2,4,6;
Gebeden: avondgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader; Avondlied; Lied 246b: 1,2,7 De maan is opgekomen; Zegenbede.
Uitleg liturgische schikking 1e advent, Jesaja 40: 1-11 Advent beleven is op pad gaan en uitzien naar een nieuw perspectief. Ondanks
alle chaos, onrust en geweld van deze tijd is er toch het licht van de verwachting. De Heer zal voor mensen zorgen zoals een herder voor
zijn schapen zorgt. Het paarse kleed laat zien dat Advent is begonnen. Katoenplant: symbool voor de schapen. Het zand: symbool voor de
woestijn. De stenen in de schikking verwijzen naar de “hardheid” van de tijd. De grassen staan symbool voor ons gevoel van kwetsbaarheid
om daar tegenin te “roepen”. Het prikkeldraad verwijst naar het onrecht en kwaad in deze wereld.

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Zieken In CFH verblijven voor revalidatie: mw. Meijer-Ennik (Mulderij216), mw. Moeken (Fortuinstraat), dhr HJ Klokkers (Pothofweg). In het
RZZ is opgenomen dhr. Kuiper (Sportlaan).
Maandag 27 november is overleden mw. Janna Veurink-Muis op de leeftijd van 95 jaar. Zij woonde de laatste jaren in Oostloorn.
De rouwdienst vond plaats op vrijdag 1 december in de "Hessenwegkerk" met aansluitend de begrafenis op begraafplaats
"Larikshof". We leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen die hun moeder en oma zullen missen.
Woensdag 29 november is overleden mw. Jantiena Margiena Mulder-Dekker (Tiny). Ze woonde sinds enige tijd in Oostloorn,
daarvoor vele jaren Badhuisplein 12. Ze was 86 jaar oud.Haar uitvaart is dinsdag 5 december in de Lariks. U kunt de familie daar
condoleren vanaf 9.30 uur. We leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die haar lief waren.

Agenda maandag 4 december WilhelminaPleinOverleg 19:30 uur Schakel; maandag 4 december Moderamen Centrum Noord 20:30 uur
Schakel; dinsdag 5 december werkoverleg 9:30 uur Esch.

Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken Dhr. W. Veneman, Karel Doormanlaan 13 is nog in CFH (rev Unit 1, K 6). CFH rev. unit: dhr. H. van Laar, Bruchterweg 93; CFH,
revalidatie: dhr en mw Lopers, Bruchterweg 70A. Komende week wordt Jan de Weerd, Klinkerweg, geopereerd; wij leven met hem mee en
denken aan hem en Frony in ons gebed. Hetzelfde geldt voor Hennie van der Velde, Bruchterbeekweg; zij wordt eveneens geopereerd.
Op vrijdag 24 november is overleden Jantje (Janny) Weerts-Bakhuis op de leeftijd van 80 jaar. Zij woonde na het overlijden van
haar man Lenard Weerts op 25 januari dit jaar, in de Schoutenhof, daarvoor in de Burg. Schuitestraat 82. Afgelopen vrijdag is zij
na de afscheidsdienst in de Lariks, begraven op de Larikshof. We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar
dierbaar waren. (Is al afgekondigd).
Op 27 november overleed Jan Welleweerd, Hardenbergerweg 32, Brucht. De begrafenis en afscheidsdienst hebben zaterdag 2
december plaats gevonden. Jan Welleweerd is 75 jaar geworden. Wij leven mee met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en
verdere nabestaanden.
Stephanuskerk volgende week Zondag 10 december is er een gezinsdienst, om 10.00 uur. Help mij dromen! – dat is het thema. Er wordt
ook een kindje gedoopt. Iedereen welkom!

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Zieken Miranda Herbers, Pinksterbloem 8 is opgenomen in het RZZ kamer 116. Gerrit Veurik, Boterbloem 101, in het UMCG te Groningen.
(Hanzeplein 1 Afdeling E.2 kamer 89.)
De volgende Baaldervelddienst is zondag 10 december om 10:30 uur in de Beek. De Kerstviering is zondag 24 december om 19.00 uur.

WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
Zieken In CFH verblijft nog dhr. J. Nauta, Zonnehof 10. Hij verblijft op het Zandpad 3. Mw. Mariët Appel-Hoorn, Erve Ruitminck 32 is weer
thuis uit het ziekenhuis in Amsterdam. In het Isalaziekenhuis ligt Gea Zweers-Terpstra, Polberg 54. Ze ligt op Vlinder 4,4, kamer 133,
Postbus 10400, 8000 GK Zwolle.
Op 24 november overleed in de leeftijd van 81 jaar Johanna Hendrika Hamberg-Boers, Gramsbergerweg 76. Op 30 november
namen we afscheid van haar in een dienst vanuit de voor haar vertrouwde Stephanuskerk. Aansluitend volgde de begrafenis op
de Larikshof. We leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen. We vertrouwen dat ze geborgen is in Gods eeuwige
liefde.
Op zondag 10 december is er weer een Baalderdienst om 10 uur in Sporthal de Kamp. Het thema van deze ochtend is ‘Echt gebeurd? In
de bijbel staan wonderlijke verhalen. Hoe zie jij ze?’ Tijdens deze dienst wordt Erik Slotman bevestigd als ouderling-kerkrentmeester. De
voorganger is ds. Wim van der Wel en de nu-je-onderweg-band begeleidt ons met muziek. Deze ochtend is er geen oppas. De kinderen
gaan een leuk werkje maken en voor de tieners is er TOZ. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een kopje thee, koffie of ranja.
Wij nodigen iedereen van harte uit.

Wijk Radewijk geen berichten ontvangen.
De jarigen
04 december mw J. Hoogeveen-Aldershof, Havenweg 148, 7772 AG Hardenberg
05 december mw. L.C.A. Cramer-Hombrink, Koppellaan 6, 7772 AK Hardenberg
06 december dhr. J.F. Bruggeman, Gramsbergerweg 9, 7772 CT Hardenberg
06 december mw. H. Luisman-Bakhuis, Drs. G. Jonkerlaan 5, 7772 CJ Hardenberg
07 december mw. G. Ramaker-Zweers, Heideweg 1, 7793 HD Hoogenweg
07 december mw. J.H. Sportel-Croezen, Burg Bramerstraat 30, 7772 CE Hardenberg
08 december dhr. G.J. Nijeboer, Mastdijk 5, 7791 RN Radewijk
10 december dhr. H. Meier, Gramsbergerweg 31, 7772 CT Hardenberg
10 december dhr. J.M. Meier, Veldingerveldweg 14, 7786 BE Den Velde

85 jaar
82 jaar
87 jaar
87 jaar
87 jaar
85 jaar
81 jaar
84 jaar
84 jaar

Mededelingen
Kerstattenties Zouden de ouderlingen of diakenen zelf de kerstattenties uit de Esch willen halen op dinsdag 12 december tussen 18.3019.30 uur? De Kerstattentie commissie.
Gezocht Voor het maken van kerstbakjes voor de verkoop op zaterdag 16 december zijn we nog op zoek naar bakjes, kerstspullen en zijn
we nog op zoek naar Skimmia. Voor info: Janneke Meijer, tel 266687/06-57050404, Erica Meijerink, tel:260666/06-33580001
Voto. Op donderdag 7 december 2017 is er een bijeenkomst over de kerk van de toekomst. De inleiding wordt verzorgd door ds. Nynke
Dijkstra-Algra. Zij is predikant in algemene dienst voor missionair werk. De avond wordt gehouden in de Schakel en begint om 20.00 uur. De
bijeenkomst staat o.l.v.ds. P. Langbroek. Op donderdag 14 december 2017 begint een bijeenkomst van in totaal 5 avonden over het boek
“wat doe ik hier in godsnaam” van Carel ter Linden. De 1e avond wordt gelezen tot pagina 48. De avond is in de Esch om 20.00 uur en staat
o.l.v. ds. P. Langbroek. De volgende avonden zijn 18 januari, 1 februari, 1 maart en 15 maart.
Cadeautjesmarkt verkoopdagen Sinds september zijn we elke woensdagmorgen weer samen geweest in de Schakel om leuke dingen te
maken voor de verkoop. We gaan nog kerststukjes, kransen etc. maken en natuurlijk knieperties bakken in de Esch. Zin om mee te doen?
Kom dan voor een gezellige en productieve dag op dinsdag 5 december van 13.00 tot 17.00 uur, woensdag 6 december, donderdag 7
december en vrijdag 8 december van 9.00-17.00 uur in de Esch. De verkoopdagen: donderdag 7 december van 14.00-16.30 uur in de
Schakel; vrijdag 8 december van 9.00-16.00 uur bij de papiercontainer achter de Esch; zaterdag 9 december van 10.00-13.00 uur in De
Esch; (koffie, appelgebak, erwtensoep of broodje hamburger) zaterdag 16 december van 11.00-17.00 uur op de kerstmarkt in Hardenberg.
De opbrengst komt dit jaar geheel ten goede van de voedselbank, Stichting Twentse Wensambulance en De Zonnebloem afd. Hardenberg.
Wij zien u graag op een van deze dagen. Miny Bril tel. 264877-Janny Reinds tel. 260381-Hilly Barelds tel. 270888-Roelie Stoeten tel 270870
Samen Zingen Hardenberg Nee, zanglustigen, deze keer geen bussen vol mensen naar Kampen en ook geen Bovenkerk, maar zaterdag
9 december gewoon op eigen gelegenheid naar de Höftekerk. Dan kunt u weer uit volle borst zingen. Het gebouw is niet belangrijk, maar
Samen Zingen uit uw hart om God te eren wel. Ook nu weer een veelzijdig programma met Herman Boerman -orgel, Taeke van den Akker piano, Gerrit Plaggenmarsch -trompet, Marieke Plaggenmarsch -saxofoon, Marije Pouwels -viool en Mariska Schagen -sopraan. De toegang
is gratis. Wel is er een collecte voor een goed doel (Baalderborg Groep in Hardenberg). Na afloop is er gelegenheid om nog even na te
praten onder het genot van een kopje koffie. Tevens verkoop van de CD Samen Zingen in Kampen. De prijs is € 10,00. U kunt gratis
parkeren onder het gemeentehuis. Wij zien u graag weer op 9 december. Aanvang: 19.30 uur. www.samenzingenhardenberg.nl.
Kerstzang Net als voorgaande jaren gaan we weer bekende christelijke kerstliederen zingen. Op 1e Kerstdag voor de bewoners en
zieken in Zorgcentrum Clara Feyoena Heem, Zorgcentrum Oostloorn en Ziekenhuis Röpcke-Zweers in Hardenberg 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: 07.00 uur aanvang in Oostloorn; 08.30 uur koffiepauze; daarna gaat 1 groep naar RZ-ziekenhuis,
de andere groep gaat naar CFH. 09.00 uur in RZZ en/of in CFH; 10.15 uur einde (vroeg genoeg om nog naar een “gewone 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).
Bedankt Heel hartelijk dank voor het prachtige boekt bloemen uit de Baalderdienst, ik was enorm verrast. Erna Bravenboer.
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, Scholtensdijk 22, 7771
CV, tel. 0523-680833. E-mail: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl.

