Zondag 18 februari 2018
Erediensten
10:00 uur
10:30 uur
10:00 uur
11:00 uur
19:00 uur

Stephanuskerk
Baalderveld
Radewijk
Oostloorn
Stephanuskerk

Voorganger
ds. P.J.H. Noordmans
mw D. Keizer
ds. G. Zijl, Lemele
dhr. J. Smit
ds. P.J.H. Noordmans

Ouderling
fam. Nijeboer
mw. A. Katsma
mw. J. Hutten
mw. J.Kampman

Organist
mw. H. Smit
mw. H. Davenschot
dhr. H. Boerman
dhr. B. Blekkenhorst
dhr. J. Broekroelofs

Bijzonderheden

Jacqueline Bakker Vesper

Collecten
1e; Noodhulp Syriërs in Libanon 2e: Kerk
Uitgang: Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang en kindernevendienst.
Orde van diensten
10:00 uur Stephanuskerk Dienst voor jong en oud. In deze dienst wordt Mila gedoopt. Thema: ‘Het groeit zomaar!’ Welkomstwoord en
afkondigingen door de ouderling van dienst; Beginlied: Lied 287:1,5; Stil gebed; Bemoediging en groet; Doven van de 1e kaars + gedichtje;
Lied 286:1; Gebed; Uitleg bij de doop; Lied 8b: 1 t/m 5 ; De dopeling wordt binnengedragen; Doopgebed; Bij het doopvont; Doopvragen;
Gedicht bij de doop; Lied 791: 1,2,3; Doop ; Zingen: Kijk eens om je heen vers 1, 2; Inleiding bij het thema: ‘Het groeit zomaar!’; De Bijbel
gaat open: Marcus 4: 26-34 (NBV); Lied 923:1,2,3; Voor de kinderen van groep 1 en 2 is er nu kindernevendienst; Preek(je) bij het thema
‘Het groeit zomaar’; De kinderen van groep 1en 2 komen bij ons terug; Gebeden; Luisteren/zingen: Kom aan boord; Collecte ; Slotlied: Lied
704; Zegen (3x amen).
10:30 De Beek Het thema is: 'Ik zorg voor jou'. Welkom, intochtslied 286, bemoediging en drempelgebed, uitleg liturgische schikking, psalm
van de zondag lied 91a, kyriëgebed, lied 547: 1,2 en 4, gesprek met de kinderen, projectlied: 'Ik zal er zijn voor jou', gebed van de zondag,
eerste lezing: Genesis 9: 8-17, lied 536, Verhaal van Jezus in de woestijn uit 'Een Bijbel', lied 539, overweging, lied 344, dank en voorbede,
stilgebed en Onze Vader, collecte, slotlied 538, heenzending en zegen.
10:00 uur De Opgang welkomstwoord; mededelingen; doven van een kaars (Mats Borneman) - gedichtje?; zingen (intochtslied): ps. 71: 1
Stil gebed; Votum en groet; Klein Gloria; zingen: ps. 71: 8; Kyriegebed; Lied 939: 1, 2; Gebed bij de opening van de schriften. Kinderen; korte uitleg project (Jolanda)/kinderen naar voren/gesprekje over afbeelding/luisteren naar YouTube (ipv projectlied): Ik zorg voor jou/naar
nevendienst; schriftlezing ot: ps. 42: 2 t/m 4; Lied 939: 3; Schriflezing nt: Mc. 3: 1 t/m 6 / Mc 1: 40 t/m 45; Lied 657: 4; verkondiging; Lied
139b: 1, 2; gebeden: voorbeden/stil gebed/Onze Vader/inzameling gaven; (slotlied): Lied 840: 1, 2, 3; zending en zegen.
19:00 uur Stephanuskerk Eerste vesper in de 40-dagen. Thema: ‘Uw wil geschiede’ Muziek/zang; Stilte, Doven kaars; Zingen: Lied 536;
Bemoediging/ drempelgebed; Zingen: Lied 827 : 1,2,3,4; Psalmengebed, Lezing: Psalm 91; Zingen: Antifoon: Lied 535 b; Gebed van de
zondag; Zingen: Lied 390 : 1-5; Evangelielezing (wij gaan staan) Mattheüs 26: 26-39; Zingen: Lied 570; Meditatie; Stilte; Muziek/zang;
Zingen: Lied 561: 1 – 5; Avondgebed, Voorbeden, Stil Gebed, Onze Vader; Zingen: Lied 240: 1,2 en5 ; Zegenbede; Collecte bij uitgang.
De uitleg van de liturgische schikking 1e zondag veertigdagentijd: de verzoeking in de woestijn. Het thema van de liturgische
schikkingen is ‘Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde’. De veertigdagentijd wordt ook wel gezien als een reis, een tocht door de woestijn.
Zoals het volk Israël veertig jaar lang door de woestijn trok, op weg naar het beloofde land. Zoals ook ons leven een reis is, onderweg kom
je van alles tegen, doe je allerlei ervaringen op, met vallen en opstaan zoek je je weg naar de toekomst. Op onze levensreis is Jezus onze
ingang naar God toe, in hem ontmoeten we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons.
In de schikking zien we een ‘open deur’ deur, als verwijzing naar Jezus. Het kleed is paars, de kleur van de Veertigdagentijd, kleur van
inkeer,soberheid, bezinning. Een lange lap jute verbeeldt de weg die wij gaan in deze veertig dagen, door de deur heen, naar de toekomst.
Naast de weg liggen stenen en zand, symbool voor de woestijn. Veertig dagen trekt Jezus zich terug in de woestijn, een tijd van bezinning.
In de schikking bloeit een bloem in de woestijn, bloem van hoop, teken van nieuw leven. Achter de deur brandt 1 paarse kaars.

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Zieken Mw. A. Holverda-Mulder (Blauwververstraat 8) is weer thuis. In het hospice verblijft dhr G. Lenters (Havenweg). Voor
revalidatie zijn in Clara: mw. Hoogeveen (Havenweg), dhr. Klokkers (Pothofweg) en dhr Compagne (Badhuisplein).Mw vd Poll
(t Holt) is weer thuis.
Dinsdag 13 februari is in de hoge leeftijd van 93 jaar overleden mw. Joke Schreurs-ter Brugge (Schoutenhof).
Haar begrafenis is maandag na een dienst in de Höftekerk die om 14:00 uur begint. We leven mee met haar 3
dochters en hun gezinnen, met haar familie en vrienden.
Jubileum We feliciteren dhr en mw. Compagne die 18 februari 65 jaar getrouwd samen zijn. Vanwege hun broze
gezondheid zullen ze dit in besloten kring met de kinderen vieren. We zijn blij voor hen dat ze dit mogen beleven en hopen dat
het binnen de omstandigheden toch een fijne dag zal zijn.
Agenda maandag 19 februari wijkkerkenraad CNoord, 19:30 uur de Schakel; dinsdag 20 februari Classicale Vergadering,
20:00 uur de Esch woensdag 21 februari Leerhuis Paulus, bespreking hoofdstuk 1, 19:30 uur de Schakel.
Bedankt De verbondenheid in onze gemeente ontroert en steunt ons. Veel dank voor alle blijken van medeleven. Hartelijke
groet , Hendrik Jan en Henny Meier.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken Mw. G.A.Segger-Kolthoff, Parkweg 101, verblijft in CFH revalidatie unit 4. Dhr. H. Aalderink, J. van Riemsdijkstraat 25,
verblijft eveneens in CFH, revalidatie unit 4. Medisch Spectrum Twente, Enschede: dhr B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg 18,
Brucht.

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Zieken Dhr Hamberg, Hoogenweg 17, verblijft in het ziekenhuis is Zwolle. Na een hartklepoperatie kreeg hij last van
complicaties. Wij hopen bidden dat hij binnenkort weer naar huis mag.
Bedankt Via deze weg willen wij u hartelijk danken voor de bloemen, de vele kaartjes en de aandacht. Het doet ons goed om
elkaar ook op deze manier te ontmoeten. Dhr en mw Lamberink, Gele lis 17.
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
Zieken Dhr. R. Brouwer, Bovenmaat 23, is opgenomen in het RZZ, kamer 242.
Op dinsdag 20 februari is er weer ´Eetcafe’ in de Boerderij in Baalder. Een maaltijd voor een vrije gift, voor ouderen, mensen
met een smalle beurs, vluchtelingen en alleengaanden. Aanmelden met je naam en aantal personen kan vanaf donderdag 15
februari t/m 19 februari per telefoon op: 06-33479569.
Zondag 25 februari is er een Baalderdienst om 10 uur in Sporthal de Kamp. Het thema voor deze ochtend is 'Goeie Genade!'
Een dienst voor perfectionisten en anderen die van tijd tot tijd wat vastlopen met zichzelf én voor alle anderen, die
nieuwsgierig worden van goeie genade…. De voorganger is ds. Wim van der Wel. Het liedboekkoor begeleidt ons met
muziek. Deze ochtend zal er geen oppas zijn. De kinderen gaan een leuk werkje maken en voor de tieners is er TOZ. Na de
dienst staat er koffie, thee of ranja klaar om gezellig na te praten. We nodigen iedereen van harte uit!
Bedankt Naar aanleiding van mijn ablatie, welke ik onderging in het Isala ziekenhuis op 5 februari jl., kreeg ik de bloemen uit
de Baalderdienst van zondag 11 februari. Hartelijk dank hiervoor, we waren zeer verrast! Het herstel gaat voorspoedig! Met
vriendelijke groet, Suzanne Hakkers.
Wijk Radewijk
Herinnering aan de gemeenteavond op donderdag 22 februari in De Opgang, aanvang 20.00 uur (ontvangst met koffie
vanaf 19.45 uur). De uitnodiging voor deze avond heeft u al op een eerder moment ontvangen.

20 februari
20 februari
20 februari
21 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari
24 februari
25 februari

De jarigen
Mevrouw M. van de Stouwe-Korten, Burg Bramerstraat 140, 7772 CE Hardenberg
Mevrouw J.W. Geertman-Westerman, De Achterbrink 6, 7771 BX Hardenberg
De heer H. Bolks, Veldsinkdijk 7, 7791 RL Radewijk
Mevrouw B.J. Waterink-Zweers, Noord-Oosterweg 19, 7791 RB Radewijk
Mevrouw H. Meier-Oldehinkel, Admiraal Helfrichstraat 91, 7772 BZ Hardenberg
Mevrouw P.J. van Gils-Botvliet, Burg Bramerstraat 58, 7772 CE Hardenberg
Mevrouw B. Nijeboer-Hamhuis, Mastdijk 5, 7791 RN Radewijk
Mevrouw C. Sierink-Bouw, Burg Bramerstraat 168, 7772 CE Hardenberg
De heer F. Ramaker, Gedempte Haven 65, 7772 VD Hardenberg
Mevrouw B. Kamphuis-Oldehinkel, Radewijkerweg 66, 7791 RH Radewijk

90 jaar
83 jaar
81 jaar
93 jaar
82 jaar
85 jaar
80 jaar
86 jaar
84 jaar
80 jaar

Mededelingen
Ouderenmiddag Hardenberg op dinsdag 27 februari om 14.00 uur in de Schakel. Deze middag komt dhr. Wim Eggengoor
met dia’s van historisch Hardenberg. Vervoer mag geen probleem zijn. Wilt u gebracht en gehaald worden dan kunt u bellen
met Gerard Timmerman tel. 261735 (na 17.00 uur).
Collecten: 1e rondgang: Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze Zondag is " Met je kinderen op de vlucht".
Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze
neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote
gezondheidsrisico’s. Onder heel moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te
beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met
verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting. Uw
bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr. NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaat 40-dagentijd.
Bidden voor en schrijven naar vervolgde christenen: vrijdagavond 23 februari van 19.30-21.00 uur in de Hessenwegkerk.
De boekenmarkt van zaterdag 10 februari in de Aerninckhoff was ook dit jaar weer een groot succes en heeft het mooie
bedrag van € 1730,55 opgebracht. Dit bedrag is inclusief € 273 van breiwerken en lekkernijen verkocht door de
vrouwenvereniging. De activiteitencommissie wil iedereen bedanken voor de inbreng van boeken en de hulp van vrijwilligers
bij het organiseren van de boekenmarkt.
Vanwege een blijvend tekort aan mannenstemmen, heeft de Heemser Cantorij besloten zich op te heffen. Meer hierover
kunt u t.z.t. lezen in Kerkklank.
Bedankt
- Ik was zondag blij verrast met de bloemen uit de kerk. Het heeft me heel goed gedaan. Mw. B.J Zwijze, Molenplein 14.
- Dank voor al die hartverwarmende reacties i.v.m. mijn opname en operatie in het UMCG te Groningen. De vele kaarten en
lieve woorden en het mooie bloemstuk van de kerk. Het heeft ons erg goed gedaan en is ons tot veel steun. Piet Roosjen
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

