Zondag 26 november2017,Eeuwigheidszondag
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Organist

ds. P.J.H. Noordmans
ds. W. van der Wel
ds. P. Langbroek
ds. P.J.H. Noordmans
ds. J. Kruiter
ds. J. Woltinge
ds. W. van der Wel

dhr. H. Altena
mw. I. Berenst
dhr. E. Nijzink
mw. M. Cuperus
dhr. G.J. Ramaker
dhr. B. Blekkenhorst
fam. Kelder

dhr. T. Broekroelofs
dhr. B. Slijkhuis

Bijzonderheden

mw. H. Smit
dhr. J. Kamphuis
Heilig Avondmaal
dhr. E. Nijzink

Collecte: 1e
Hospice Hardenberg* 2e
Kerk 3e Onderhoudsfonds
*De eerste collecte is bestemd voor Stg. Vrienden Hospice 't Huis aan de Vecht. Mede door deze ondersteuning wil Stg.Vrienden een
bijdrage leveren aan een goede en zo prettig mogelijke woonomgeving voor de gasten van het hospice.

orde van diensten
Stephanuskerk: Orgelspel / Welkom en mededelingen / Aanvangslied: Ps 42:1,3 / Stilte / Bemoediging en groet /
Drempelgebed / Zingen: Lied 798 / Kyriëgebed / Loflied: Lied 978 / Gebed bij het Woord / Schriftlezing: Psalm 27 (NBV) /
Zingen: Lied 911: 1,5 / Overdenking / Meditatief moment / Zingen: Lied 221 / Gedicht: ‘Herfst’ / Gedachtenis van de
namen / Lied 730 / stilte moment / zingen: Lied 753 / Gebeden / Collecte / Slotlied: Lied 725 / Zegen (3x amen)
Baalderveld, 10:30 uur: Welkom door ouderling van dienst. Beginlied 601vers 1 en 2 Licht dat ons aanstoot. Begroeting.
Drempelgebed met lied 598. Liturgische schikking. Gebed. Verhaal voor de kinderen en iedereen. Zingen : Voor we gaan.
Naar de nevendienst. Lezing Matteüs 25 vers 1 t/m 13. Overweging. Zingen Lied 221 Zo vriendelijk en veilig als het
licht.Kinderen komen bij ons terug.De Gedachtenis van gemeenteleden.Moment van Stilte.Zingen lied 730 vers 1 Heer,
herinner u de namen. Wij gedenken - Wie dat wil mag naar voren komen om een Licht te ontsteken ter nagedachtenis
aan wie in ons hart bij ons voortleven.Gebeden en ‘Onze Vader’ met lied 1006. Aankondiging door diaken van dienst.
Collecte. Zingen Lied 793 vers 1 en 3 Bron van liefde, licht en leven. Wegzending. Zingen Slotlied 416 Ga met God en
Hij zal met je zijn. Zegen.
Radewijk 10.00 uur. Ps.130:3,4 Stil Gebed- Votum- Groet. 221:1 Verootmoediging. Bemoediging 23c: 1,3,5 Gebed.
Math. 5: 1-10.Lied 836:2,3,4 Openbaring21:10-16,21-25 Lied 771:1,2,3 Verkondiging737:1,3,19,20,21 In de dienst van
het Gedenken zingen we :894:1-4, 657:3,4 ,730:1, 91a:1,2,3 Dienst der Gebeden, Collecte Lied 634:1,2 Zegen, Amen
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange en mevr. N. de Lange tel. 266653:
Maandag 20 november is overleden Geesjen Rieka Pullen-Timmer, Sallandsestraat 25. Ze was 91 jaar. Haar
begrafenis is maandag 27 november na een dienst in de Stephanuskerk die om 1030 u. begint, condoleren vanaf
10.00u. We leven mee met haar familie en vrienden.
Woensdag 22 november is overleden Gerard (Gerhardus) Lenters. Hij woonde de laatste jaren met zijn vrouw
in Clara Feyoena Heem, daarvoor Meeuwenstraat 6. Zijn begrafenis is dinsdag 28 november. Eerst is er een
dienst in de Höftekerk, aanvang 14.30 uur, vooraf condoleren. We leven mee met zijn vrouw, hun familie en
vrienden. Gerard Lenters was 83 jaar.
Zieken: dhr. H.J. Klokkers (Pothofweg, Anevelde) is opgenomen in het CFH. In RZZ is (kamer 30) mw Mijer-Ennik
(Mulderij 210). Mw. Gerrits (Vechtvoorde 23) kreeg van de artsen te horen dat ze niets meer voor haar kunnen doen. We
dragen haar en haar man/familie in onze gebeden en leven met hen mee. In Clara verblijft mw. Moeken (Fortuinstraat).
We zijn blij met Anton en Aafke Prins-Brand (Gedempte Haven 15) die 24 november vierden dat 50 jaar geleden
elkaar het ja-woord gaven. Onze gelukwensen gaan naar hen, hun (klein)kinderen, families en vrienden.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op 16 november overleed, na een moedig gedragen ziekte, Hendrik Jan Westerman, Stationsstraat 18. Hij was
78 jaar. De afscheidsdienst vond plaats op woensdag 22 november, in de Höftekerk. Aansluitend was de
begrafenis op begraafplaats de Larikshof. Wij leven mee met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen, familie en
verdere nabestaanden.
Op dinsdag 21 november overleed, na ziekte, Hendrika Marie ten Brinke, op de leeftijd van 68 jaar. Zij woonde
aan de Alberthus Risaeusstraat 11. De afscheidsdienst is op dinsdag 28 november in de Stephanuskerk, en
begint om 11.00 uur. Daarna is in besloten kring de crematieplechtigheid.Wij leven mee met de (klein)kinderen
en andere nabestaanden.
Zieken: CFH: revalidatie unit: dhr. H. van Laar, Bruchterweg 93 en ook: dhr en mw Lopers, Bruchterweg 70A. Mw. H.
Harke-Centen, Burg. Schuitestraat 112, is weer thuis. Dhr. W. Veneman, Karel Doormanlaan 13, is nog in CFH (rev Unit
1, K 6).
Deze zondag: Eeuwigheidszondag (Stephanuskerk)Hartelijk welkom vandaag in het bijzonder aan de familieleden
en nabestaanden van hen die wij in de diensten van vandaag gedenken. Wij noemen de namen van degenen die in
het voorbije kerkelijk jaar zijn gestorven. Dat betekent dat in de diensten in Hardenberg Centrum ruim tachtig namen
zullen klinken, rustig en met eerbied. Voor elk wordt een klein kaarsje aangestoken door een ambtsdrager. Er is ruimte
voor stilte, muziek, zang en evangelie. Wij wensen iedereen goede en gezegende diensten toe.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zieken: Mevr. J. Hamberg-Boers is nog in CFH. Haar situatie verslechtert in hoog tempo. Haar kinderen zijn met veel
liefde om haar heen. In CFH is ook dhr. J. Nauta, Zonnehof 10. Hij verblijft op het Zandpad 3.In het Isalaziekenhuis ligt
Gea Zweers-Terpstra, Polberg 54. Ze ligt op Vlinder 4,4, kamer 129, Postbus 10400,8000 GK Zwolle. Mw. Mariët Appel
wordt komende week in Amsterdam in het AMC geopereerd. Ze komt te liggen op de afdeling neurocentrum H6,

Meibergdreef 9, 1105 AZ Amsterdam. Meeleven kan ook naar hun nieuwe huisadres: Erve Ruitminck 22, 7773 DL in
Hardenberg.
Zondagmiddagen voor alleengaanden Ook vandaag is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie
of thee gezellig met elkaar een spel te spelen, te praten of gewoon samen te zijn. Graag heten we een ieder van u die wil
komen van harte welkom. U bent vanaf 14:30 uur weer van harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45.
De eerste drie zondagavonden van Advent houden we vespers in de Stefanuskerk. Die baseren we onder andere
op de prachtige adventskalender die door de landelijke PKN wordt uitgegeven met als titel “kwetsbaar als een kind”.
Degenen die de kalender hebben besteld kunnen deze tegen betaling van 6,60 euro afhalen bij de koster.
Avonddienst: Taizé!In de avonddienst in de Stefanuskerk zal dit seizoen voor de 4e keer een dienst worden gehouden
in de sfeer van Taizé. Tijdens de diensten is er telkens de gelegenheid om een waxinelichtje te ontsteken en dat op het
kruis te leggen. Dat is op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar een sprekend symbool. Het thema is “hoop”. Het
liedboekkoor uit Baalder werkt mee, d.w.z. ondersteunt ons bij het zingen van de rustgevende en inspirerende liederen.
School of Life….Komende dinsdagavond is er voor de tweede keer “school of life” in de Elzenhof. Thema “wie ben ik…,
over jezelf zijn”. De avonden zijn gewoon open, wie het thema aanspreekt…, welkom. De inloop is vanaf 19.45 uur, we
beginnen 20.00 uur
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 Veurink, Boterbloem 101, in het UMCG te Groningen. (Hanzeplein 1 Afdeling E.2 kamer 89.)
Joke Herbert, Roeterskamp 24, is na een heupoperatie en een kort verblijf in het ziekenhuis weer thuis. We wensen al
de zieken uit de wijk thuis of in het ziekenhuis kracht en zegen toe. Ze kan wel een steuntje in de rug gebruiken.
Deze week is de laatste keer basiscatechese voor groep 7 en 8 van de Bloemenhof.
De volgende Baaldervelddienst is om 10:30 uur in de Beek aan het Hondsdraf op zondag 10 december. De Kerstviering
is op zondag 24 december om 19.00 uur.
Wijk Radewijk :
Vandaag is er gelegenheid om met elkaar koffie te drinken.Daarom slaan we volgende week een keer over.
OUDERENMIDDAG RADEWIJK: Op dinsdag 28 november komen we weer bij elkaar.Deze middag gaan we spelletjes
doen en aansluitend een stamppotbuffet.We beginnen om 14.00u in de Opgang.
De Jarigen
28 nov
Mevr. T. Nijman-Snippe,Drs. G. Jonkerlaan 13,7772 CJ,Hardenberg
81
jaar
28 nov
Mevr. L. Kuper-Eshuis Bisschopshof 9,7772 WG,Hardenberg
80
jaar
29 nov
Mevr. G. Hamberg-Meijerink,Havenweg 118,7772 AG,Hardenberg
81
jaar
30 nov
Mevr. Z. Kampherbeek Vennebrugge 7,49847,Wielen BRD
91
jaar
30 nov
Mevr. K. Wesselink-Nijland,Hondsdraf 34,7772 LZ,Hardenberg
81
jaar
01 dec
Mevr. L.J. LentersBruchterweg 76,7772 BH,Hardenberg
89
jaar
01 dec
Mevr. H.F. de Boer – Bults,Havenweg 84,7772 AG,Hardenberg
83
jaar
03 dec
Mevr. H. de Visser - de Witte Vechtvoorde 19,7772 VA,Hardenberg
89
jaar
Mededelingen
OUDERENMIDDAG HARDENBERG op dinsdag 28 november om 14.00 uur in De Schakel. Deze middag komt iemand
van Carinova vertellen over hun werk en de mogelijkheden in de zorg die zij kunnen bieden. Voor vervoer naar De
Schakel kunt u bellen met Gerard Timmerman tel. 261735 (na 17.00 uur)
Vanavond organiseren wij van “Happy” (PKN-Heemse) weer een FANTASTISCHE VROLIJKE DIEPGAANDE SING-IN.
Een zangavond m.m.v “Band Joy” uit Den Ham Het thema voor deze avond is..en door! De sing-in is bedoel voor
jongeren en iedereen die zich jong voelt. De avond begint om 19.00 uur en het is in ‘de Esch’ bij de Hessenwegkerk.. De
werkgroep Happy: Jonathan Zandman, Marjo Marissen,Herma Mulder,Irene v Dijk, Carlos Scherpen en Henrieke van Dijk
Expositie “Al waren onze monden vol van zang” In de Esch kunt u tot 3 december de expositie “Al waren onze
monden vol van zang” bezoeken. Dit is een tentoonstelling die bestaat uit twaalf meditatieve afbeeldingen. De
afbeeldingen verschenen eerder in het magazine Kerk & Israël onderweg. Tezamen vormen zij een verhaal over het volk
Israël maar ook een verhaal waarin de bezoeker zijn/haar eigen levensverhaal terug kan zien. De Expositie is geopend
op vrijdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Voor het maken van kerstbakjes voor de Kerstmarkt op zaterdag 16 december zijn wij op zoek naar: bakjes,
kerstspullen en groen. Wie kan ons hier aan helpen? Voor meer info: Janneke Meijer, tel: 266687 /06-57050404, Erica
Meijerink, tel: 260666 / 06-33580001. Het kerstfeest in het dialect wordt gehouden op zaterdag 16 december om 14.00
uur in de Stephanuskerk.
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 dec. van 13.00 tot 17.00 uur, woensdag 6 dec.,
donderdag 7 dec. en vrijdag 8 dec. van 9.00 tot 17.00 uur in de Esch.
De verkoopdagen: *Donderdag 7 dec van 14.00 -16.30 uur in de Schakel;*Vrijdag 8 dec van 9.00 -16.00 uur bij de
papiercontainer achter de Esch;*Zaterdag 9 dec van 10.00 -13.00 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
t.g.v. de voedselbank, St.Twentse Wensambulance en De Zonnebloem afd. Hardenberg. Welkom.
Zaterdag 9 Dec. a.s. Samen Zingen in de Höftekerk.bekende( oude) liederen aanvang 19.30 uur
Uitleg liturgische schikking eeuwigheidszondag: troost in verdriet en hoop De verschillende tinten kleuren in het stuk
geven de diepte- en hoogtepunten aan in ons geloofsleven. Links in de schikking donkere kleuren: donkere tinten staan
symbool voor het gemis. Hiertussen liggen scherven: tranen van verdriet. Daartussen bloemen helder van kleur, zij
beelden de goede herinneringen en ervaringen uit. Rechts de bloemen in het wit: teken van hoop, op weg naar het licht
-De uitgifte van collectemunten in de Opgang is verplaatst van 3 naar 17 december.
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.

