Zondag, 24 december 2017
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur
Stephanuskerk
ds. A. de Lange
mw. M. Cuperus
dhr. T. Broekroelofs
10:00 uur
Radewijk
ds. J.Woltinge, Zwolle
dhr. L. Schrotenboer
dhr. J. Kamphuis
10:00 uur
Oostloorn
ds. J.B.K. de Vries
19:00 uur
Baalder
ds. W. van der Wel
dhr. J. Bakker
dhr. B. Slijkhuis
19:00 uur
Baalderveld
ds. P. Langbroek
dhr. W. Meinen
mw. E. Nijmeijer
21:30 uur
Stephanuskerk
ds. P.J.H. Noordmans
mw. D. Eggengoor
dhr. H. Boerman
Kunst Na Arbeid
21:30 uur
Radewijk
ds. P. Langbroek
fam. Kramer
dhr. J. Broekroelofs
22:00 uur
Baalder
ds. W. van der Wel
fam. Drenth
dhr. B. Slijkhuis
Collecte:
1e
Kinderen in de Knel 2e
Diaconie
3e Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang en is er kindernevendienst in Radewijk, Baalder en Baalderveld.
Maandag 25 december 2017 1e Kerstdag
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
09:00 uur
Höftekerk
ds. A. de Lange
dhr. J. Muis
dhr. J. Kamphuis
10:30 uur
Höftekerk
ds. A. de Lange
dhr. J. Kremer
mw. H. Smit
09:50 uur
Radewijk
ds. J.Woltinge, Zwolle
dhr. G.J. Ramaker
mw. H. Davenschot
10:30 uur
Oostloorn
ds. T. Trankers, Dalfsen
dhr. B. Blekkenhorst
Collecte:
1e
Kinderen in de Knel 2e
Diaconie
3e Onderhoudsfonds
Tijdens de dienst in Radewijk en de dienst van 10.30 uur in de Höftekerk is er kinderopvang en kindernevendienst.
orde van diensten
Stephanuskerk 24 december 10:00 uur. Welkom; aansteken vierde adventkaars; Psalm 19: 1; stil gebed-begroeting; Psalm 19: 2;
Kyriëgebed; Lied 755: 1; Gebed van de zondag; liturgische bloemschikking; 2 Samuel 7: 4-16; Lied 437: 1-4; Lucas 1: 26-38; Lied 473: 1,
2 en 3; Prediking; Lied 442: 1,2; Mededelingen; Dank- en voorbeden; Collecte; Lied 444: 1-4; Zegen beantwoord met Lied 444: 5.
Radewijk 24 december 10:00 uur. Welkom; antifoon met Lied 432d; Lied 19: 1,2; Lied 25: 1,2; stil gebed-Onze hulp-groete
drempelgebed; Lied 19: 3; antifoon met Lied 432d; aansteken 4 Adventskaars; kaarsengedicht; woorden bij deze zondag; Gezang 129;
Kyriëgebed; Lied 301a; gebed van de zondag; project en projectlied: KND; Jesaja 7:1-4, 10-16; Lied 451; Lucas 1: 26-39a; Lied 438:
1,3,4; uitleg; Lied 362; voorbeden-persoonlijk gebed-gezamenlijk Onze Vader; collecte; Lied 444; wegzending en Zegen.
Stephanuskerk 24 december 21:30 uur. Muziek, orgel en KNA; Welkom; Lied 477; Stilte-Bemoediging-groet; Lied 473: 1,2,3; Gebed;
Kerstgedichten: 1. Engel van de vreugde 2. Engel van de hoop; Lied 506; Lucas 2: 1-14; Lied 486: 1,2,3; Lucas 2: 15-20; Lied 487:1,2,3;
Overdenking; Muzikaal intermezzo; Lied 483: 1,2,3; Kerstgedicht ‘Ik wandel in gedachten” Lied 503; Gebed; Collecte; muziek; Lied 482:
1,3; Zegen; Ere zij God; Muziek.
e
Uitleg liturgische schikking zondag 4 advent, Jesaja 62: 8 en Jesaja 63:4. Jesaja vertelt dat er tijden aanbreken van recht, vrede
en eerlijkheid. Wie werkt op zijn land, zal zelf de oogst kunnen opeten. Het wordt niet meer door vijand afgepakt. In de schikking
zien we klimop: teken van hoop, verwachting en trouw van God. De oogst is uitgebeeld in granen en druiven.
Höftekerk 25 december 09:00 en 10:30 uur. Welkom; aansteken kaarsen; Lied: 477: 1,2; stil gebed; Lied 477: 5; Kyriëgebed; Lied 487:
1-3; gebed; Lucas 2: 1-7; Lied 481: 1,2; Lucas 2: 8-14; “Ere zij God”; Lucas 2: 15-20; Lied 468: 1-4; (KND); overdenking; Lied 494: 1-3;
dank- en voorbeden-stil gebed-onze Vader; collecte; slotlied: “Jubel het uit (525 Opwekking). Zegen.
Radewijk 25 december 09:50 uur. ELB 425; Lied 477: 1,2,3. Welkom; Psalm 98: 1,3; stil gebed-Onze hulp-drempelgebed; Psalm 98: 4;
aansteken van kaarsen en gedicht; film: “Wat betekent Kerst voor u?”; Kyriëgebed; Lied 413: 3; Gloria en zingen “Knoop het in je”
muzikaal intermezzo; gebed; Advent/Kerstprojekt en film; projectlied; Jesaja 52: 7-10; Lied 486: 1; Jesaja 52: 7-10; Lied 486: 2; Lucas
2:1-20; Lucas 2: 1-13; Lied 487: 1, 2; Uitleg; zingen “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht; Lied 489: 1,2; film “Kerstwensen”;
voorbeden-stil gebed-Onze Vader; collecten; Lied 481; wegzending en Zegen.
Uitleg liturgische schikking Kerst. Eer aan God in de hoogste hemel en vrede op aarde voor alle mensen die hij lief heeft. Een
groot hemels leger zingt een lied dat hemel en aarde met elkaar verbindt. De liturgische kleur van vandaag is wit. De kleur van
feestelijkheid en de kleur van zuiverheid. De gebogen takken symboliseren het licht dat zich over de gehele aarde verspreidt.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Dhr HJ Klokkers (Pothofweg), mw. Kingma (Havenweg), dhr. Compagne (Badhuisplein), dhr vd Kamp (Oostloorn) en mw. Meijer-Ennik
(Mulderij 216) verblijven voor revalidatie in CFH. Mw. Kamphuis-Winters (Spinde 21) is nog in het RZZ, de berichten zijn goed.
Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen uit de kerk, die ik kreeg ivm mijn verjaardag. Mw. Sportel-Croezen (BBramerstraat 30)
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
In het Isala ziekenhuis (Vlinder 5, afd. V2, k 007) verblijft mw. J.Westerman-Willering, Stationsstraat 18;
Dankbaar: Wij willen graag iedereen bedanken die ons de afgelopen spannende periode van de operatie en het afwachten op de
uitslagen van Jan, hebben gesteund. Heel erg dankbaar zijn wij dat die uitslagen goed bleken te zijn. Wij zijn enorm ontroerd door de vele
lieve en bijzondere reacties. Weet dat wij dit niet zullen vergeten. Jan en Frony de Weerd
Bedankt: Hennie Meier-Oldehinkel heeft aangegeven dat ze moet stoppen als contactpersoon. We vinden dit jammer maar wel heel
begrijpelijk. Hennie heeft jaren veel werk voor de kerk gedaan. Ze was een graag geziene contactpersoon en ze straalde het plezier en
de voldoening in haar werk uit. We willen haar voor dit werk heel vriendelijk bedanken. Namens de kerkenraad CZ en wijkteam 09.
hiervoor heel veel dank
Ik wens iedereen een gezegende en fijne kerstdagen! ds. P.J.H. Noordmans
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
In CFH verblijft dhr. J. Nauta, Zonnehof 10. Hij verblijft op het Zandpad 3.
Vanaf januari staat er in de Baalderdienst een doos voor het inzamelen van postzegels en ansichtkaarten. (geen dubbele ansichtkaarten)
De opbrengst is voor Kerk in Aktie. Wim Laarman, diaken wijkkerkraad Baalder.

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Kerstfeest Baalderveld. De gezinsviering op Kerstavond is om 19 uur in de sfeervol ingerichte Beek aan het Hondsdraf. De dienst is
voorbereid door Angèle, Dorien, Ria en Rozemarijn en ds. Piet Langbroek. Elvira en Marjenke Nijmeijer spelen muziek op keyboard,
piano en saxofoon. Anja Dalhuisen en Elise Monshouwer zingen met en voor ons. Wat geweldig dat zoveel mensen in de taakgroep
vieren en de kostersgroep zich voor de Baaldervelddiensten inzetten! Dat blijven we koesteren. Ook in 2018. Onze diensten zijn vanaf
januari op de eerste en derde zondag om 10:30 uur in de Beek. De eerstvolgende is de nieuwjaarsbegroeting op zondag 7 januari.
Meeleven: Gerrit Veurik, Boterbloem 101, verblijft in het UMCG te Groningen. (Hanzeplein 1 Afdeling E.2 kamer 89.).Wij leven mee met
de zieken, mensen in zorgen en voor wie het leven hard kan zijn; dat onze zachtheid in het feest van Kerst gewekt mag worden. Iedereen
gezegende dagen toegewenst. Namens de wijkkerkenraad en taakgroepen.
Wijk Radewijk
Kerstnachtdienst in de Opgang is op zondag 24 december om 21:30 uur in de Opgang. Voorganger is ds. Langbroek en organist Jan
Broekroelofs. Met medewerking van Le Mot Chante uit Sibculo. Samenzang Eerste Kerstdag: Voorafgaande aan deze dienst zingen we
enkele kerstliederen met elkaar, aanvang 9.50 uur.
Vacature Radewijk: Onze vacante gemeente mag op 0,4 fte (16 uur) beroepskracht rekenen. De AK heeft besloten dat die geleverd
moeten worden door de beide centrumwijken. Als kerkenraad van Radewijk hebben we vanaf het begin kenbaar gemaakt om die 0,4 fte
bij voorkeur door 1 persoon in te laten vullen. Inmiddels zijn we op de goede weg, maar het kost nog wel enige tijd voordat we u meer
kunnen melden. Voor de beide centrumwijken zijn de gevolgen namelijk ingrijpend: hoe moet daar het bezoekwerk georganiseerd worden
als er 0,4 fte minder ter beschikking is? Daarover is deze maand al veel overlegd, gepuzzeld en gerekend hoe dit zou kunnen. Vanwege
kerstdrukte en jaarwisseling liggen de besprekingen nu even stil. De verwachting is dat al vlot in het nieuwe jaar de kerkenraden van de
centrumwijken hun plannen kunnen afronden en vervolgens aan de wijkgemeentes kunnen presenteren. Dit “horen van de gemeente” is
kerkordelijk voorgeschreven. Daarna kunnen de kerkenraden hun beslissing nemen. Hopelijk valt die goed uit voor Radewijk.
De Jarigen
26 dec Mevr. K. Makkinga-Pouwels
Drs. G. Jonkerlaan 2
7772 CHHARDENBERG 98 jaar
26 dec Mevr. A.J. Otter-Wind
Salland 12
7772 CZ HARDENBERG 92 jaar
26 dec Mevr. A. Geertjes-Huisjes
Burg Schuitestraat 144
7772 BT HARDENBERG 84 jaar
27 dec Mevr. W. Steunenberg-Tromp
De Spinde 23
7772 HB HARDENBERG 89 jaar
27 dec Dhr. W. Stoeten
De Mulderij 208
7772 HL HARDENBERG 84 jaar
27 dec Mevr. F. Lopers-Oosting
Bruchterweg 70/A
7772 BH HARDENBERG 82 jaar
29 dec Dhr. H.J. Woldman
Burg Bramerstraat 81
7772 CDHARDENBERG 89 jaar
29 dec Dhr. G.W. Lennips
Kruserbrink 34
7772 XN HARDENBERG 82 jaar
30 dec Dhr. Th.D. Smit
Lage Gaardenstraat 56
7772 CMHARDENBERG 81 jaar
Mededelingen
Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, hoop en Syrië. De oorlog in Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op
met de dagelijkse angst voor geweld of hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs nooit vrede
gekend. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld zijn duizenden scholen
verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna
onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun kinderen. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad
van Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een
onderwijsachterstand, helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt schoolgebouwen op, traint docenten om
te midden van deze oorlog toch les te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking. We mogen deze
generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan. Geef hen hoop, juist met Kerst, en geef aan de collecte! Behalve via de collecte
kunt u ook uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v.: ZWO Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse
o.v.v. Kinderen in de Knel, Geloop, hoop en Syrië. Namens de ZWO commissie van harte bij u aanbevolen!
Kerstconcerten HCM: Het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor HCM en het HCM ensemble geven traditiegetrouw onder leiding van
e
dirigent Jan Quintus Zwart op 2 Kerstdag twee Kerstconcerten in de Höftekerk. Matinee aanvang: 15.00 uur, kerk open vanaf 14.15 uur.
Avond-Concert aanvang: 20.00 uur, kerk open vanaf 19.15 uur. Er is ook samenzang. Verder werken mee Annelies Schep-sopraan,
Noortje van Middelkoop-panfluit, Jan Lenselink-vleugel en Ronald IJmker-orgel. Entree: Voorverkoop € 8,00 p.p., aan de kerk € 10,00
p.p., kinderen t/m 12 jaar gratis. www.hcmk.nl
KERSTZANG 1e Kerstdag in Oostloorn, Clara Feyoena en RZ-ziekenhuis.: 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 Clara Feyoena Heem. 09.00 uur in
RZ-ziekenhuis en/of in Clara Feyoenaheem; 10.15 uur einde (vroeg genoeg om nog naar een “gewone kerkdienst” te kunnen en vóór
aanvang van de diensten in de tehuizen). NB: Aanmelden is niet nodig en tussentijds “instappen” mag natuurlijk ook! 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).
Cadeautjesmarkt 2017. Inmiddels liggen de cadeautjesmarkten weer achter ons. Wij kunnen terugkijken op mooie gezellige en drukke
dagen. De opbrengst was € 3.300 en extra € 32 in de collectebus van de Twentsewensambulance. De goede doelen waren:
Voedselbank, De Zonnebloem Hardenberg en de Twentsewensambulance. De verloting van de boodschappenmand (beschikbaar
gesteld door Plus supermarkt Baalderveld, is gewonnen door fam. Lenters, het kerststuk door fam. Hamhuis en een schaal van keramiek
door fam. Bakker. Wij willen iedereen die zich heeft ingezet om deze aktie te doen slagen hartelijk bedanken. Wij wensen ieder fijne
feestdagen. Miny, Janny, Hilly, Roelie
Kerstmarkt 2017. De opbrengst is € 1.900. Namens de organisatie bedanken we eerst alle vrijwilligers die deze dag tot een succes
hebben gemaakt. Ook u als bezoeker van de markt en van het kerstfeest in het dialect hartelijk dank voor uw bezoek en uw geldelijke
bijdrage. De ballonvaart is gewonnen door de familie van Veen, Floralaan 70. Fijne feestdagen gewenst.
Met vriendelijke groeten Erica, Evelien, Mienie en Janneke.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden van onze moeder en
(oud) oma Janna Veurink-Muis. Ook willen wij koster Jaap Meerveld en zijn vrouw bedanken voor de goede zorgen tijdens haar
herdenkingsdienst. Kinderen, klein en achterkleinkinderen.
Het kerkelijk bureau is gesloten van 25 december 2017 t/m 5 januari 2018. Denkt u aan het inleveren van de declaraties van het
boekjaar 2017? Graag ontvangen wij deze voor 20 januari 2018. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
OPA! Op vrijdag 29 december is er geen inzameling van oud papier bij de Hessenwegkerk. Bestuur OPA

