Zondag 21 januari 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur
Stephanuskerk
ds. A. de Lange
dhr. H. Mulder
dhr. H. Boerman
10:30 uur
Baalderveld
ds. M. Oostenbrink
mw. A. Katsma
mw. E. Nijmeijer
10:00 uur
Radewijk
ds. PJ.M.A. van Ool
dhr. G.J. Ramaker
dhr. J. Kamphuis
11.00 uur
Oostloorn
dhr. R. Kalter
19:00 uur
Stephanuskerk
ds. A. de Lange
mw. M. Hoving
mw. H. Davenschot
Collecten: 1e
Diaconie
2e
Kerk Uitgang
Zending
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang. Kindernevendienst is er in Radewijk en Baalderveld.
Orde van diensten
10:00 uur Stephanuskerk Welkom; Aanvangslied Ps 117A: 1; Stil gebed ; Begroeting (naar Psalm 117); Vervolg aanvangslied Ps 117A:
2; Drempelgebed; Leefregel: Gal 5: 16-24 (BGT); Zingen: 858: 1 t/m 4; Gebed van de zondag; Lezen: 1 Sam 3: 1-10 (NBV); Zingen: Lied
831: 1-3; Lezen: Mc 1: 14-20 (NBV); Zingen: Lied 531: 1, 2 en 3; Prediking; Zingen: Lied 831: 4-9; Mededelingen; Dank- en voorbeden,
stil gebed, onze Vader; Inzameling van de gaven; Slotlied: Lied 821; Zegen beantwoord met gezongen AMEN (1x)
10.00 uur De Opgang thema “Godsvertrouwen!” Welkom en mededelingen; Intochtslied: Liedboek (2013), Psalm 25: 1, 2 en 6 “Heer, ik
hef mijn hart en handen”(staande gezongen); Bijbelse groet & bemoediging; Inleidend woord; Gebed van toenadering; Kyrie: Lied 413: 3
“Heer, ontferm U over ons”; Gloria: Liedboek (2013), Lied 146a: 1 t/m 4 “Laat ons nu vrolijk zingen!”; Uitnodiging tot de KND; Gebed om
de gave van de Heilige Geest; 1e Schriftlezing (NBV): Psalm 37,1-6.; Lied 902: 1 “Is God de Heer maar voor mij”.; Evangelie (NBV): Lucas 12,22-31.; Acclamatie: Lied 339a “U komt de lof toe”; Prediking: Godsvertrouwen bij de wederwaardheden van het leven; Meditatief
orgelspel; Lied 904: 1, 2, 4 en 5 “Beveel gerust uw wegen”; Dankgebed & voorbeden; Het Gebed des Heren; Collecte; Slotlied: Lied 416
“Ga met God en Hij zal met je zijn”. Zending & zegen De gemeente beantwoordt de zegen met een drievoudig gezongen ‘amen’.
19.00 uur Stephanuskerk Welkom; aanvangslied: Ps 122: 1; stil gebed; votum en groet; Ld 195: (klein gloria); gebed; lezen: Heb 11: 1+
8-16; zingen: Lied 805: refrein, 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein; Lezen: Ps 84; zingen: Lied 225: 2; overdenking; zingen: Lied 834: 1, 2 en 3;
geloofsbelijdenis; zingen: Lied 344: 1, 2 en 3; dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader; inzameling van de gaven; slotlied: 868: 1 en 2;
zegen beantwoord met een gezongen AMEN

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Zieken Mw. van der Kamp-Schutte (Bramerstraat 90) verblijft in het RZZ, mw Lanting-Sikkenga (Bramerstraat 40) is in de Isala klinieken
te Zwolle opgenomen, dhr P. Roosjes is in het UMC te Groningen. In het hospice verblijft dhr G. Lenters (Havenweg). Voor revalidatie
verblijven in CFH: mw. Kingma (Havenweg), dhr. Klokkers (Pothofweg) en dhr Compagne (Badhuisplein).
Op dinsdag 16 januari is op 90 jarige leeftijd overleden mevrouw Jennie ten Brinke-Breukelman (Oostloorn).De begrafenis
is maandag 22 januari op de Lariks, na een dienst die om 10.00 uur begint. U kunt de familie condoleren vanaf 9.30 uur. We
leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden.
Agenda maandag 22 januari vergadert de wijkkerkenraad Centrum Noord, 19:30 uur de Schakel; dinsdag 23 januari wijkavond Vogelbuurt (CN-01, 02, 03 en 04) in het Uilenest; woensdag 24 januari voorbespreking kleintje kerk, de Schakel 19:00 uur; vrijdag 26 januari
wijkteamoverleg CN-04 bij Emo Smid, Waterlelie.
Kleintje Kerk Kom zondag 4 februari naar de eerste “kleintje kerk” dienst: een korte dienst van ongeveer een half uurtje. Maar dat is niet
het enige verschil met een gewone kerkdienst. We gebruiken You Tube, er is een enkel gebed, een toespraakje dat aan het denken zet,
tot slot een lied om mee te zingen (als je wilt). Bedoeld voor iedereen, maar speciaal voor jou als je tussen de 18 en 35 jaar bent. Thema
"dat kan geen toeval zijn". We beginnen 12.00 uur in de Höftekerk. Maar vanaf 11.00 uur kun je al in de Schakel terecht voor een kop
koffie. Een goed begin van de zondagmorgen en de nieuwe week!
Gemeenteavond Ivm de bezuinigingen gaan 16 uren van de werktijd van de beroepskrachten in Centrum Noord en Zuid over naar Radewijk. De kerkenraden hebben plannen gemaakt over de gevolgen voor het pastoraat en gezocht naar kansen die deze ontwikkeling
biedt. Ze leggen die plannen graag aan u voor op een gemeenteavond. Voor Centrum Noord op dinsdag 30 januari 20:00 uur in de Schakel. Voor Centrum Zuid een week later. De uitnodigingen zijn of worden binnenkort bij u bezorgd.

Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken CFH, revalidatie unit 1: mw. J.Westerman-Willering, Stationsstraat 18. RZZ: dhr B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht.
Liefhebbers tuinieren gezocht voor Vechtdalhuis: “Wij maken tuinieren voor bewoners Vechtdalhuis mogelijk” Naast de Petrakerk is zeer recent het Vechtdalhuis geopend, een woonzorgvoorziening voor mensen met geheugenproblemen en dementie. Heel graag
willen we als wijkgemeente Centrum van de PKN daar voor en met de bewoners een klein stukje grond onderhouden (een tuinhuisje staat
er al), en daar groente e.d. verbouwen. Een moestuintje dus, van ongeveer 8 bij 4 meter. Dat is voor sommige bewoners ook heel leuk.
De diaconie ondersteunt het project door zaaigoed e.d. ter beschikking te stellen. Welke man/vrouw vindt het leuk om dit met en voor de
bewoners te gaan doen? Laat het dan even weten aan pjhnoordmans@gmail.com of telefonisch 261507 (ds. Pieter Noordmans). Ik
breng jullie dan in contact met de leiding van het Vechtdalhuis! Kom op, doen!
Gemeentereis Israël-avond – 25 januari Donderdag a.s. om 20:00 uur is de volgende avond in De Schakel.

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Zieken Mevrouw Lamberink, Gele Lis 17, heeft al een tijdje verschillende klachten. Zij weet nu dat ze niet beter zal worden. Samen met
haar man wil zij er op een positieve manier mee omgaan en passen ze hun dagelijks leven zo goed mogelijk aan.
Gerrit Veurik, Boterbloem 101, verblijft in het UMCG (Afdeling E2 kamer 95 ). Miranda Herbers mocht thuiskomen uit het ziekenhuis. We
wensen al de zieken kracht en zegen toe en leven met elkaar mee.
Baaldervelddiensten Op zondag 28 jan is er om 10:30 uur de experimentele dienst in de Wanne. Het is een thema-ontmoeting over
hoe je ingrijpende gebeurtenissen bespreekbaar kunt maken, ook in de kerk. Rolien Koops komt uit Radewijk en is traumacoach. Zij zal
ons begeleiden bij het thema “Delen is Helen.” Op 4 februari is er om 10:30 uur de kerk en schooldienst in de Beek. Op 4 februari is

avonddienst om 19 uur in de Stephanuskerk een dienst van tekst en muziek waarin het koor Samen op Weg meewerkt. Voorganger is
ds. Piet Langbroek en het thema is “Just another day…”

WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
Op zondag 28 januari is er weer een Baalderdienst om 10 uur in Sporthal de Kamp. Het thema van deze ochtend is ‘Geweld in het
Oude Testament’. In 2001 komen 3000 mensen om in de Twin Towers in de naam van Religie. In het Oude Testament evenveel, als God
een tempel laat verwoesten door Simon. Hoe kunnen we het geweld in het Oude Testament begrijpen? Het thema is dit jaar het meest
gekozen onderwerp door onze wijkleden. De voorganger is ds. Wim van der Wel en het liedboekkoor 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
Op 28 januari vindt de eerstvolgende viering van het Avondmaal plaats. Gemeenteleden die om gezondheidsredenen niet of moeilijk in
staat zijn om het Avondmaal in de kerk met de gemeente mee te vieren, willen we de mogelijkheid bieden om thuis aan het Avondmaal
deel te nemen. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, geef dat dan uiterlijk zondag 21 januari door aan de pastoraal bezoeker van
uw eigen wijk.
Vacature predikant Inmiddels kunnen we u / je laten weten dat ds. de Lange voor 16 uur per week (= 0,4 fte) aan Radewijk zal worden
verbonden, zo mogelijk m.i.v. 1 maart 2018. De gemeenteavond waarop de gemeente hierover zal worden gehoord, het een en ander
verder zal worden toegelicht en nog een aantal overige zaken zullen worden besproken zal plaatsvinden op donderdag 22 februari. De
uitnodiging voor deze avond zal volgende week worden bezorgd. Een en ander nog even onder voorbehoud van officiële besluitvorming.
De jarigen
22 januari Mevr. H.J. Valkman-Derks, De Spinde 303, 7772 HE Hardenberg
89 jaar
24 januari Mevr. J. Olthof-Ottes, Vechtvoorde 30, 7772 VC Hardenberg
82 jaar
24 januari Mevr. G. Vasse-Kloosterman, Bruchterweg 59, 7772 BG Hardenberg
80 jaar
25 januari Mevr. F. Schutte-Klooster, De Spinde 22, 7772 HB Hardenberg
91 jaar
25 januari Mevr. A. Potgieter-Olthof, Witte de Withstraat 15, 7772 XV Hardenberg
86 jaar
26 januari Mevr. L.G. Bakker-Thalen, Salland 52, 7772 CZ Hardenberg
88 jaar
Mededelingen
Ouderenmiddag Hardenberg op dinsdag 30 januari om 14.00 uur in De Schakel. We houden dan nieuwjaarsvisite, spelen bingo en
genieten van de inbreng van de aanwezigen die ons vermaken met geestig anekdotes. Kortom het wordt weer een gezellige middag en
hopen op een goede opkomst. Heeft u problemen met vervoer dan kunt u bellen met Gerard Timmerman tel. 261735 (na 17.00 uur)
Koffieochtend 70-plussers Op 31 januari houden we weer een koffieochtend voor 70-plussers in de boerderij van de Wijkvereniging.Inloop vanaf kwart voor 10. Er staat ons een interessante presentatie te wachten:Dirk Hoek van de Regiopolitie IJsselland zal ons
informeren over de werkzaamheden en welke methodes de Forensische Opsporing(de vroegere Technische Recherche) gebruikt om
verschillende sporen zichtbaar te maken en bij welke situaties zij worden ingezet.
Bidden voor en schrijven naar vervolgde christenen: vrijdag 26-01 in de Hessenwegkerk, 19.30-21 uur.
De kaartverkoop voor de musical Judas is gestart. Vanaf augustus 2017 is er door een grote groep mensen enthousiast geoefend met
zingen en toneelspelen. Dit alles met als doel om in maart 2018 de musical Judas te presenteren. Ook worden wij weer begeleid door de
band, net als bij de vorige musical, Mozes. Het verhaal dat gespeeld en gezongen wordt heeft als titel: Op zoek naar Judas. Wanneer je
de naam Judas noemt dan gaan er beelden draaien. Oplichter, verrader, onbetrouwbaar! Maar wie is Judas? Zeg het maar. Kon hij tegen
onrecht? Wie waren zijn ouders? Wie kon hem doorgronden? Waarom maakte hij de keuzes die hij maakte? Vragen, vragen en juist om
die vragen draait het in deze musical. Kortom, wij hebben er zin in om dit aan u te presenteren. Bewust hebben wij gekozen om dit in het
weekend van Palmpasen, aan het begin van de “stille week” op te voeren. Wij hopen opnieuw weer veel mensen te mogen begroeten in
De Voorveghter. Wanneer: zaterdagavond 24 maart en zondagmiddag en -avond 25 maart. De aanvangstijden zijn: 19.30 uur en 15.00
uur
Kaartverkoop: Boekhandel Heijink, Voorstraat, of bij de leden. Kosten: € 7,50
VOTO Op de woensdagen 14, 21, 28 februari en 7 maart om 19.30 uur in de Schakel geeft ds. A. de Lange uitleg over het boekje “Paulus’ boodschap voor Pasen”. Dit boekje is geschreven door Rowan Williams, jarenlang aartsbisschop van Cantenbury. Dit boekje gaat
over de boodschap waarmee Paulus mensen zodanig wist te boeien dat ze tot geloof kwamen. Ook bevat dit boekje een leesrooster voor
de 40-dagentijd. Het is gewenst dat dit boekje van tevoren wordt gelezen. De gegevens zijn R. Williams, God ontmoeten in Paulus, Berne
Media 2017.
Boekenmarkt Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk op zaterdag 10 februari
2018 weer een boekenmarkt. Ruimt u nog boeken of oude ansichtkaarten (dorp en stadsafbeelding) op en wilt u ze voor dit doel beschikbaar stellen, dan kunt u contact opnemen met fam. G.J. van Faassen tel. 0523-263081 (0625505104) of mail gerritjan.truus@hotmail.nl
Het bestuur van de activiteiten commissie van de Hessenwegkerk wil iedereen die meegeholpen heeft de oudejaars/oliebollenactie
weer tot een succes te maken, heel hartelijk bedanken! De oliebollen en knieperties smaakten weer voortreffelijk en hebben het mooie
bedrag van € 2.200,00 opgebracht. Dit zal besteed worden voor draadloze microfoons in de Hessenwegkerk. Ook de midwinterwandeling
van zondag jl. was weer een succes te noemen. Het weer leende zich ook prima voor een wandeling en een babbeltje met deez‘ en gene;
aan het eind van de tocht was er warme chocolademelk, glühwein en oliebollen. Voor herhaling vatbaar hoorden we menigmaal. Graag
tot een volgende keer zeggen wij dan ook!
Bedankt
Heel hartelijk bedankt voor alle felicitaties in welke vorm dan ook, die ik kreeg voor mijn 91e verjaardag. Groet Jenny StegemanKlokkers.
Ik was blij en verrast dat ik de bloemen uit de Kerk mocht ontvangen voor mijn ver jaardag. Heel hartelijk dank er voor. Mw G. v d Berg.
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

