Zondag, 25 februari 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
10:00 uur,Höftekerk
ds. A. de Lange
mw. M. Cuperus
10:00 uur,Baalder
ds. W. van der Wel fam. Drenth
10:00 uur,Radewijk
mw. D. Keizer
dhr. L. Schrotenboer
11:00 uur,Oostloorn
ds. J. Van Tuil
19:00 uur, Stephanuskerk ds. A. de Lange
dhr. J. Muis Kampman

Organist
dhr. J. Kamphuis
dhr. B. Slijkhuis
dhr. J. Broekroelofs

Bijzonderheden

dhr. R. Hamberg Anneke Hamberg sopraan Vesper

Collecten:
1e
Binnenlands Diaconaat SchuldHulpMaatjes
2e
Kerk
Uitgang Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang. Kindernevendienst is er in Radewijk en Baalder.
Orde van dienst
10:00 u Höftekerk:welkom / aanvangslied: Ps 25: 1 / stil gebed / begroeting naar Ps 25 / vervolg aanvangslied Ps 25: 2 /
drempelgebed / zingen: Lied 310: 1 t/m 5 / gebed van de zondag / lezing 1: Mc 8: 27-35 (NBV) / zingen: 342: 1 t/m 5 / lezing
2: Mc 9: 2-10 (NBV) / zingen: Lied 213: 1, 2 en 3 / prediking / zingen: Lied 543: 1, 2 en 3 /mededelingen / dank- en
voorbeden / inzameling der gaven / slotlied 544: 1, 2 en 3 /zegen beantwoord met een gezongen AMEN
10:00 uur de Opgang: Woord van Welkom, Lied 283, stilgebed, bemoediging en drempelgebed, lied 25a, Kyriëgebed
beantwoord met lied 281: 1 t/m 5, groet, gebed van de zondag, gesprek met de kinderen, You Tube filmpje, kinderen gaan
naar de nevendienst, eerste lezing: 1 koningen 19: 9-18, lied 321: 1,2,6 en 7, evangelielezing Marcus 9: 2-10, lied 543: 1 en
3, overweging, lied 544: 1,3 en 5, dank en voorbede, stil gebed, Onze Vader, collecte, slotlied 517: 1,3 en 4, wegzending
en zegen.
19:00 uur Stephanuskerk: vesper mmv Anneke Hamberg (Zang) Zingen: Lied 536: 1-4 / Bemoediging / Zingen: Lied 1014
: 1,2,3, 4 en 5 / Psalmengebed, Lezing: Psalm 25 / Gebed van de zondag / Zingen: Lied 919: 1-4 / 1 Johannes 3: 18 -24 /
Zingen: Lied 601 : 1 en 2 / Meditatie / Stilte / Muziek / Zingen: Lied 600 : 1-5 / Avondgebed / Zingen: lied 240 : 3,4,6 /
Zegenbede / Collecte bij uitgang
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zondag 18 februari is overleden mw. Zwenna Kampherbeek (Vennebrugge 7, Wielen). Ze was 91 jaar. De
begrafenis was donderdag in Uelsen, na een dienst in de kerk aldaar. We leven mee haar beide kinderen, haar
familie en vrienden en alles die haar zullen missen.
Zieken: Mevr. G. ter Wielen-Lugies (Havenweg 86 te Hardenberg) is vanaf zaterdag 10 februari is opgenomen in het
ziekenhuis. Ze is komen te vallen. Vanaf woensdag 21 februari gaat ze voor korte opname naar Clara om te herstellen. In
het hospice verblijft dhr G. Lenters (Havenweg). Voor revalidatie zijn in Clara: mw. Hoogeveen (Havenweg) en Mevr. G.
ter Wielen-Lugies (Havenweg) .Dhr Compagne (Badhuisplein) ging van Clara naar Oostloorn, daar woont nu ook zijn
vrouw. Dhr. H.J. Klokkers (Pothofweg) is nu blijvend in Clara op afdeling de Baander (de Ploeg). In het ziekenhuis van
Almelo ondergaat dhr Bouwhuis (t Holt 3) een zware operatie. In het Radboud-ziekenhuis Nijmegen is op de IC
opgenomen Angelina, dochtertje van Miranda Smit en Pascal Slomp (Marslaan 42).
agenda: ma 26 feb bespreking kleintje kerk (2), Schakel 1930 u; woe 28 feb leerhuis Paulus, Schakel 1930 u.
Per 1 maart gaat ds. de Lange 16 uur per week in Radewijk aan het werk. Om die reden gaan de leden in CN-12 over
naar ds. Noordmans, de leden in CN 05 en 14 naar mw. Jonkers en de leden in CN-07 en 0801 en 0802 naar mw de Lange.
Voor de leden in de andere secties van CN blijft alles bij het oude: ze houden mw de Lange (CN 0803+, 09, 10, 11 en 15) of
ds. de Lange (CN-01, 02, 03, 04, 06, 13). Iedereen wordt ook per brief geïnformeerd.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op maandag 19 februari is op 89-jarige leeftijd overleden mw. Alberta Petronella Breunesse-Kroeze
(Bep).Ze woonde de laatste jaren met Wim, haar man, in Oostloorn. De crematie is op maandag 26 februari in de
Lariks, na een dienst, ook in de Lariks, die om 13.00 uur begint. Na afloop is er gelegenheid tot condoleren.We
leven mee met haar man Wim, haar kinderen en kleinkinderen, en met allen die haar dierbaar waren.
Op zondag 18 februari is overleden Hendrik Jan Meier, op 85-jarige leeftijd. Hij woonde samen met Henny,
zijn vrouw, aan de Adm. Helfrichstraat. De dankdienst voor zijn leven was afgelopen vrijdag 23 februari in de
Höftekerk, daarna is hij begraven op de Larikshof. We leven mee met zijn vrouw Henny, zijn kinderen en
kleinkinderen,zijn familie en vrienden.
Zieken: In CFH verblijven revalidatie unit 4: Mw. G.A.Segger-Kolthoff, Parkweg 101en Dhr. H. Aalderink, J. van
Riemsdijkstraat 25. In Medisch Spectrum Twente, Enschede: dhr B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht
Ds Noordmans is komende week afwezig: Collega de Lange neemt voor hem waar in dringende situaties.
Bevestiging kerkenraadsleden Centrum Zuid:op zondag 11 maart a.s. worden dhr Henk Timmerman en dhr Anno
Sportel bevestigd als ambtsdrager. De eerste als ouderling-kerkrentmeester, en de tweede als ouderling. We zijn hier erg
blij mee.

Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Dinsdag 20 februari overleed Truus Zweers, 60 jaar oud. Al 29 jaar woonde ze in de Niehof. De laatste jaren
was ze aan bed gebonden. Ze is overleden in het bijzijn van haar twee zussen en van haar broer. Maandag 26
februari is om 10 uur condoleren en aansluitend de uitvaartdienst op de Larikshof. We vertrouwen erop dat Truus
veilig is bij God!
Zieken: Dhr. R. Brouwer, Bovenmaat 23, is weer thuis uit het ziekenhuis.
In het ziekenhuis ligt inmiddels dhr. Kamphuis (sr) – Gramsbergerweg 84 - opgenomen op kamer 33
Ook vandaag, 25 februari, is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar te
praten of een spel te spelen, gewoon samen te zijn. Graag heten we een ieder van u die wil komen van harte welkom op de
zondagmiddag voor alleengaanden. Vanaf 14:30 uur weer van harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45.
In de morgendienst van 4 maart zal in de Stephanuskerk Anne-Marie Buining worden gedoopt. Anne-Marie is het
dochtertje van Robert-Jan en Judith én het zusje van Maurits, Julia en Frederique. Ze wonen aan de Baalder-Esch 3. Anja
Dalhuisen zal wat liederen zingen.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Zieken: Dhr Hamberg, Hoogenweg 17, is weer thuis na zijn verblijf in het ziekenhuis. Hij en zijn vrouw zijn dankbaar dat het
nu weer zo goed gaat. Ook dhr Nijeboer, Herderstasje 12, is weer thuis. Het waren spannende tijden. Wij leven mee met
de familie Rotgers, Akkermunt 35. Het zijn voor hen verdrietige en moeilijke tijden. Wij nemen hen mee in onze gebeden
voor steun en kracht.
Bedankt voor de mooie bloemen die wij afgelopen zondag vanuit de kerk mochten ontvangen, Het was een aangename
verrassing. Dhr en mw Hamberg, Hoogenweg 17.
Wijk Radewijk
Op 11 maart zal er een “Biddagdienst” worden gehouden, tevens is dit de “welkomstdienst” van ds. d. Lange als
wijkpredikant van Radewijk. Na afloop van de dienst drinken we dan ook koffie met elkaar.
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De Jarigen
Mevr. H. Feunekes-Steendam,Havenweg 68,7772 AG,Hardenberg
Mevr. G.H. Noordmans-Koningen,J C J van Speykstraat 14/149 7772 ZC,Hardenberg
Dhr. J.H. Hofsink,J C J van Speykstraat 14/272 7772 ZC,Hardenberg
Mevr. G. Timmerman-Herbert,Bisschopshof 14,7772 WG,Hardenberg
Dhr. B.J. Bekker,Badhuisplein 22,7772 XC,Hardenberg
Mevr. H. Brunink-Bouma,Jacob van Riemsdijkstr 38,7772 AS,Hardenberg
Mevr. N.M. Scholten-Wander,Baalder-Esch 119,7772 JZ,Hardenberg
Mevr. W.G. Muis-Lennips,Witte de Withstraat 16,7772 XV,Hardenberg
Mevr. J. Mastwijk-Snippe,Lage Gaardenstraat 68,7772 CN,Hardenberg
Mevr. W. Ramaker-Tempels,Madeliefje 15,7772 NZ,Hardenberg
Mevr. M. Gort-Brink,Irenestraat 2,7772 CS,Hardenberg
Dhr. P.J. Koole Jan van Arkelstraat 14,7772 AP,Hardenberg
Mevr. G. Lanting-Sikkenga,Burg Bramerstraat 40,7772 CE,Hardenberg
Mevr. E. Bravenboer-Bruinsma Eiberhof 12,7772 GM,Hardenberg
Dhr. A. Roeland,Badhuisplein 16,7772 XC,Hardenberg
Mevr. H. Kriekjes-Welleweerd,Reigerstraat 20,7771 AL,Hardenberg
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Mededelingen
Hartelijk dank voor de bloemen die ik afgelopen zondag mocht ontvangen uit de kerk. Mw Westerman-Willering.
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)
De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 2 maart 2018. De viering is in de R.K. Kerk
St. Stephanus, De Mulderij 10, 7772 HH Hardenberg.Het begint om 19.30 uur.Medewerking zal worden verleend door het
Liedboekkoor Baalder o.l.v. Ina Bosscher. Bert Slijkhuis zal het orgel bespelen.Deze viering is voorbereid door vrouwen uit
SURINAME. Het thema voor de viering is: “EN GOD ZAG DAT HET GOED WAS…”Komt u/jij ook?Er is een collecte voor
goede doelen in Suriname.Van harte welkom. Na de viering is er koffie of thee.
Uitleg liturgisch schikken Veertigdagentijd, 2e zondag 25 febr 2018: de verheerlijking op de berg Het thema van de
liturgische schikkingen is ‘Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde’.Op onze levensreis is Jezus onze ingang naar God toe,
in hem ontmoeten we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op om te
bidden. De leerlingen zien hoe Jezus “even” wordt opgetild in het licht, even mag hij baden in het licht van Gods
onvoorwaardelijke liefde.In de schikking zien we een 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.De drie witte bloemen staan symbool voor Jezus in gesprek met Mozes en
Elia.De kleine paarse bloemen verbeelden de drie leerlingen van JezusAchter de deur worden 2 paarse kaarsen gedoofd.
Jeugdwerk PKN nodigt jou uit: The Passion 2018 Ook dit jaar willen we weer met zoveel mogelijk jongeren in de leeftijd
12-18 jaar naar The Passion in Amsterdam te gaan. Vertrek is op 29 maart a.s. vanaf de Kamp. De kosten bedragen €
10,00 p.p. We zullen in groepjes van 5 a 6 personen met een begeleider zijn. Vervoer is geregeld met een bus. Voor meer
info/opgave kun je voor 15 maart mailen naar rene.petra.odink@gmail.com. Vermeld in de mail je naam en mobiele nummer
OUD PAPIER kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur tot 16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk.KOPIJ voor 'Ke rk nieuws' 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

