Zondag, 29 januari 2017
Tijd
10:00 uur
10:30 uur
10:00 uur
19:00 uur
10.30 uur

Voorganger
ds. A.de Lange
ds. P. Langbroek
ds. P.J.H. Noordmans
ds. A. de Lange
niet bekend

Höftekerk
Baalderveld
De Opgang
Stephanuskerk
Oostloorn

Collecten

1e :Leprazending 2e :Kerk

Ouderling
Organist
Bijzonderheden
mw. T. Huisman
mw. H. Smit
Avondmaal
themaontmoeting : DE WANNE ( geen organist)
mw. A. Peeneman
dhr. H. Boerman
dhr. J. Muis
mw. H. Davenschot
dhr. B. Blekkenhorst

3e :Onderhoudsfonds

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en –met uitzondering van de dienst in de Stephanuskerk
Kindernevendienst.
orde van diensten
Hoftekerk, 10:00 uur: dit is een dienst waarin we het heilig avondmaal vieren. Wilt u het avondmaal in de banken zittend
gebruiken? Neemt u dan plaats in de eerste zes banken. Wilt u het avondmaal lopend gebruiken? Neemt u dan plaats in
de rest van de kerk.
Welkom / aanvangslied: Ps 93: 1, 2 en 3 / stil gebed / begroeting / vervolg aanvangslied: Ps 93: 4 / Kyrië / Gloria: Lied
277 (Opwekkingsbundel) / gebed / lezen: Mat 5: 1-12 (BGT) / zingen Lied 836: 3 en 4 / overdenking / zingen Lied 882: 1
t/m 5 / mededelingen / dank- en voorbeden / inzameling der gaven / viering van het heilig avondmaal / tafelgebed / lied
412: 3 / vervolg tafelgebed / lied 769: 6 / gebed en onze Vader / vredegroet / nodiging / tijdens de maaltijd zingen we: /
Lied 381: 1, 2 en 4 en Lied 653: 2, 4 en 5 / dankzegging / slotlied 378: 1 t/m 5 / zegen beantwoord met een gezongen
AMEN
Stephanuskerk, 19:00 uur: thema: Hoe zo is Jezus ons voorbeeld? Welkom / aanvangslied Ps 65: 1 / stil gebed / votum
en groet / vervolg aanvangslied Ps 65: 2 / gebed / inleiding thema / zingen Lied 324: 1, 2 en 3 / lezen: Mc 2: 5-7+10-12
/uitleg / zingen Lied 534: 1 t/m 4 / lezen: Mat 5:21-22a + 27-29a + 38-39 / uitleg / lezen Mc 1:10v en Mc 14:36 / uitleg /
zingen Lied 837: 1 en 4 / lezen: Mc 10:45 / uitleg / zingen Lied 939: 1, 2 en 3 / lezen 1 Pe 2: 19-25 / uitleg / zingen: Lied
651: 1 t/m 7 / dank- en voorbeden / inzameling / slotlied Lied 263: 1, 2 en 3 / zegen beantwoord met gezongen AMEN
de Opgang, 10:00 uur: -Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Lied 287:1,2,5,Stil gebed,Votum en Groet,Drempelgebed,Zingen: Ps. 92:1,2,3
Gebed voor de nood van de wereld,Loflied: Lied 871,Gebed van de zondag,Eerste Schriftlezing: Genesis 3: 1 t/m 5
(NBV),Zingen: Lied 942:1,Tweede Schriftlezing: Jakobus 1: 13 t/m 18 (NBV) 330,Zingen: Lied 942:2,3,Evangelielezing:
Lucas 4: 1 t/m 13 (NBV),Zingen: Lied 840,Prediking,Zingen: Lied 939,Gebeden,Collecte ,Slotlied: Lied 218,Zegen
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: Mw. Meijer-Meijer (Bramerstraat 36) revalideert in Clara Feyoena Heem.
Ivm ziekte mw. Noortje de Lange is er tijdelijke vervanging geregeld: per 1 februari zal mw. Hetty Kleinjan in de secties
van Noortje het pastorale werk op zich nemen. U zult haar vast hartelijk ontvangen. Meer in de komende kerkklank.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op woensdag 25 januari is overleden Lenard Gerard Weerts, de leeftijd van 85 jaar. Hij woonde met zijn
vrouw Janny Weerts-Bakhuis tot voor kort aan de Burg. Schuitestraat 82. Beiden waren onlangs opgenomen
in CFH. Dinsdagmiddag om 14.00 uur is de afscheidsdienst in de Lariks, waarna hij op de Larikshof begraven
wordt. Vanaf 13.30 uur is er gelegenheid de familie te condoleren. We leven mee met zijn vrouw, kinderen en
kleinkinderen en allen die hem dierbaar waren.
Zieken: In Clara Feyoena Heem verblijft voor revalidatie: mw. E.Kelder-Bekman, Burg. Schuitestraat 13)
In het Welgelegen te Gramsbergen verblijft: mw.B.G. Reinders-Roelofs, Verlengde Korte Steeg 3. Dhr H.Lopers,
Bruchterweg 70A, is weer thuis. Clara Feyoena Heem: dhr. J.Weerts, Schoutenhof 49, is na een ziekenhuisopname naar
Clara gegaan voor revalidatie. Dhr. H.Spijkers, J.C.J.v. Speijkstraat 6, is kort geleden, na een hartoperatie, weer thuis
gekomen uit het ziekenhuis. Hij wil hartelijk bedanken voor alle medeleven, kaartjes, telefoontjes, getoonde
belangstelling. Dat heeft goed gedaan.
RZZ: Mw.Witpeerd-Pullen, Oostloorn k 132 Dhr. J. Stoevelaar, W. de Withstraat 11, is weer thuis en wordt liefdevol door
zijn vrouw verzorgd. Mw J. Weerts- Bakhuis, Burg. Schuitestraat 82, verblijft in CFH (Delle) en Mw H. Altena-Otten,
Bisschopshof 66, is daar ook nog (unit 4). Mw. R. Fokkert-van der Beek , Salland 22, is na een geslaagde heupoperatie
weer thuis. Dhr. A. Potgieter, Bisschopshof 53, is vanuit Isala na een kleine week RZZ gelukkig ook weer thuis, evenals
dhr E.Wolbink, Karel Doormanlaan 8, vanuit CFH . Dank u wel voor alle kaarten, bezoeken, telefoontjes gedurende mijn
opname in CFH. Het heeft mij goed gedaan. Een hartelijke groet van Hennie Grendelman, Salland 4.
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Geen wijknieuws ontvangen

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel.06-13488499:
Zondag 22 januari is op de leeftijd van 86 jaar overleden mw. Dina Timmermans-Haandrikman. Zij woonde
aan de Lisdodde 34. Vrijdag 27 januari hebben wij in de Höftekerk afscheid van haar genomen en haar naar de
haar laatste rustplaats op de begraafplaats in Gramsbergen gebracht. Wij wensen haar kinderen, kleinkinderen
en achterkleinkinderen veel sterkte toe.
Zieken: Pietje Jalving verblijft in ‘Westerdok’ (afdeling ouderen ) ,Havennoordzijde 45, 7607 ES , Almelo . Wilt u haar
sterkte wensen en groeten, ze vindt het leuk om een kaartje te krijgen.
Experimentele diensten: Vandaag hebben we de thema ontmoeting over Vluchtelingenwerk . Na het ochtendgebed is
er interview en gesprek en daarna zijn er een aantal workshops. Er is ontmoeting met koffie na. Het is in de Wanne ( dus
niet in de Beek!) en we beginnen om 10:30 uur. Welkom
Zondag 5 februari wordt Tim, zoontje van Raymond en Janita Rensen, Fluitekruid 2, in de dienst in de Höftekerk
gedoopt.
Op zondag 12 februari is er weer Baaldervelddienst in de Beek. We vinden het geweldig dat we in die dienst Wout
Meinen en Albert Broekroelofs bevestigen als ouderlingen voor BV 11 en BV 12 , dat is de Hoogenweg.
De bloemen uit de dienst gaan naar Gerrit Stoevelaar, hij woont in de Hof van Pepijn,-Hij heeft zijn heup gebroken.
Gerrit komt vaak naar de Baaldervelddiensten en helpt mee collecteren. We laten weten dat we aan hem denken.
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
Zondag 5 februari: Ochtenddienst m.m.v. het koor 'God is mijn lied' uit Sibculo, voorganger ds. Dijkstra.
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De Jarigen
Mw. H. Broekroelofs-Lennips,Radewijkerweg 62,7791 RH,Radewijk
Mw. A. Mepschen-Otten,Wielenweg 2/X 7791 HA,Radewijk
Mw.H.H. Ramaker-Jurjens,Burg Schuitestraat 114,7772 BT,Hardenberg
Mw. G. Veltink-ten Napel,Veldmaat 42,7772 KL,Hardenberg
Dhr. H. de Graaf,Zwaluwstraat 21,7771 AR,Hardenberg
Mw.. B.J. Zwijze,Molenplein 14 ,7771 BC,Hardenberg
Mw.H. Evers-Gerrits,Burg Bramerstraat 160,7772 CE,Hardenberg
Dhr. G.H. Harke,Voorstraat 2/120,7783 AM,Gramsbergen
Dhr. H.J. Meier Admiraal Helfrichstraat 91,7772 BZ,Hardenberg
Mw. R. Weiden-ter Horst,Hofweg 72,7772 GJ,Hardenberg
Dhr. S. Bouma Hardenbergerweg 43/I,7696 BD,Brucht
Mw. E. Borger-Reefmann,Grensweg 8,7778 HB,Loozen
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Mededelingen
OUDERENMIDDAG HARDENBERG op dinsdag 31 januari om 14.00 uur in de Schakel. Nieuwjaarsvisite met bingo en
tussendoor verhalen of anekdotes. Wie problemen heeft met vervoer kan bellen met Gerard Timmerman tel. 261735 (na
17.00 uur)
BOEKENMARKT: Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk op
zaterdag 4 februari 2017 weer een boekenmarkt. Ruimt u nog boeken of oude ansichtkaarten (dorp en stadsafbeelding)
op en wilt u ze voor dit doel beschikbaar stellen? Kunt u contact opnemen met fam. G.J. van Faassen. tel. 0523-263081
of mail gerritjan.truus@hotmail.nl
60 jarig huwelijk: Afgelopen zondag 22 januari was het echtpaar Boers-Lenters 60 jaar getrouwd. Zij wonen aan de
van Speykstraat 2. Wij feliciteren hen nog van harte met deze dag en wensen hen samen nog fijne jaren.
Zij bedanken heel hartelijk voor het prachtige bloemstuk uit de kerk dat zij ter gelegenheid van hun 60 jarig huwelijk
afgelopen zondag mochten ontvangen.
Hartelijk dank voor de zeer vele felicitaties met mijn 90e verjaardag. Dit heeft mij heel goed gedaan. Hartelijke groet van
Jannie Knol.
Op vrijdag 31 maart van 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 1 april van 10:00 tot 13:00 uur wordt er weer een
kleding en boekenbeurs gehouden in de Schakel. De opbrengst is bestemd voor het Diaconaal Jongeren Project.
Heeft u thuis nog goede, bruikbare kleding (ook graag kinderkleding) en boeken voor dit doel, dan kunt u deze inleveren
op de volgende adressen:fam.de Weerd, Klinkerweg 4;fam. Feenstra, Vechtvoorde 2;fam. Blaak, Eiberhof 21,
fam. Imminga, Ondermaat 22;fam. van der Velde, Loorlaan 4;fam. van Faassen, Eendekroos 15;fam. Bakker,
Ganzebloem 6;fam. Heidotting, Löhnisweg 1;fam. Klokkers, Zwaluwstraat 6;De niet verkochte kleding gaat eveneens
naar een goed doel! Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met o.a. het sorteren van de kleding /
boeken in de weken voorafgaand aan de kledingbeurs, het sjouwen van de dozen het uitpakken van de kleding en
boeken.Voor meer informatie : Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl
De missionaire organisatie IZB organiseert zaterdag 25 februari om 20.00 uur een grote koor- en muziekavond in de
Bethlehemkerk, Laan van Meerdervoort 627 in Den Haag. Medewerking verlenen het Chr. Sliedrechts Mannenkoor
Ichthus (onder leiding van Martin Zonnenberg, Bert Kruis, orgel), Rineke de Wit (zang, hobo) en het ensemble Voci
Vocal. Organist Martin Zonnenberg zal ook enkele soli spelen. Ook ds. Paul Visser (Amsterdam) en ds. Ad Vastenhoud
(Den Haag) leveren een bijdrage aan het programma. De bijeenkomst is gratis toegankelijk. Er zal een collecte worden
gehouden voor het missionaire werk van de IZB (www.izb.nl)
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
Kopij voor de “Kerkklank” voor 16 januari 2017 per mail naar kerkklank@pknhardenbergheemse.nl. HET KERKELIJK BUREAU is open: op dinsdag
van 11.00 - 12.00 uur, en donderdag van 19.00 - 20.00 uur: Scholtensdijk 22, 7771 CV, tel. 0523-680833. E-mail:
kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl (collectemunten (Schakel) alleen 1e donderdag van de maand van 11.00 tot 11.30 uur)

