Zondag,1 april 2018, PASEN
Erediensten
9:00 uur,Höftekerk
10:00 uur,Radewijk

Voorganger
ds. A. de Lange
ds. G. Frederikse

Ouderling
dhr. C. Dicke
mw. I. Hoekerswever

Organist
Bijzonderheden
dhr. T. Broekroelofs
dhr. J. Broekroelofs
Koffiedrinken
m.m.v. Roelof Timmerman (trompet)
dhr. B. Slijkhuis
dhr. H. Boerman
mevr. H. Kalk

10:00 uur,Baalder
ds. W. van der Wel
dhr. J. Bakker
10:30 uur,Höftekerk
ds. A. de Lange
dhr. J. Kremer
10:30 uur,Baalderveld ds. P. Langbroek
dhr. E. Dijkhuis
11:00 uur,Oostloorn
ds. P.J.H. Noordmans dhr. B. Blekkenhorst
Collecten*:
1e
Diaconie
2e
jeugdwerk/JOP Uitgang Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang en kindernevendienst.
*eerste collecte in de dienst bestemd voor onze eigen ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
De ZWO-commissie steunt wereldwijd veel projecten. Projecten die door eigen gemeenteleden in het buitenland zijn
opgezet maar ook het werk van Kerk in Actie wordt gesteund. Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage storten op
rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v.: ZWO Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. collecte 8 april.
De ZWO-commissie beveelt deze collecte van harte bij u aan
Orde van diensten:
Voor de luisteraars: Stille Zaterdag Paaswake Stephanuskerk 21:00 uur: De doorgaande lezing is uit het Evangelie volgens
Johannes vanaf hoofdstuk 19 vers 38. Liederen: 942, 600, 601, Psalm 136 vers 1, Lied 1014, bij de voorbeden 301f, Lied 281 vers 6 t/m
10 , 117 D

Höftekerk, 09:00 en 10:30 uur: mededelingen / binnenbrengen Paaskaars / v: de Heer is opgestaan /a: de Heer is waarlijk
opgestaan Halleluja! / aanvangslied: Ps 139: 1 en 2 /moment van stilte /begroeting / vervolg aanvangslied: Ps 139: 11 /
Kyrië / Gloria Lied 632: 1, 2 en 3 / Gebed van de zondag / aandacht voor bloemstuk / Lezen: Joh 20: 1-10 (NBV) / zingen:
Lied 631: 1, 2, 3, en 4 / Lezen: Joh 20: 11-18 (NBV) / zingen: Lied 627: 1, 2, 3, 4 en 5 / Overdenking / zingen: Lied 939: 1, 2
en 3 / mededelingen / dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader / inzameling der gaven / slotlied: 634: 1 en 2 / zegen
beantwoord met een gezongen AMEN
Uitleg liturgische schikking Paasmorgen zondag 1 april 2018 Op deze Paasmorgen verbeeldt de bloemschikking een
‘Paastuin’, een feestelijk en kleurrijk geheel, een uitbeelding van één groot feest van liefde en nieuw leven! Mensen, wij,
wandelen door die tuin, als kleine kaarsjes, aangestoken en opgewekt, door het licht van Pasen. De koninklijke gouden weg
van Jezus, de weg van liefde en trouw, verbindt ons met God en met elkaar. Jezus is de deur naar een wereld als een open
huis, waar het goed is om te wonen, voor alle mensen. Een open deur, naar een wereld van onvoorwaardelijke liefde....
Oostloorn, 11:00 uur: Welkom; Aanvangslied: Ps. 118: 1 en 10; Stil gebed; Bemoediging en Groet; Aanvangstekst; Lied
637 (melodie: ‘Daar juicht een toon’); Gebed; Lezing van Psalm 150 (NBV); Lied 624:1; Lucas 24: 1-12 (NBV); Lied 641:
1,3,4; Prediking: Lied 634; Gebeden; Collecte; Slotlied: Ps 150: 1,2; Zegen
Baalderveld, 10:30 uur: Vooraf is er een vrolijk Paasontbijt. M.m.v. familie Heijkoop met piano, gitaar en zang. Welkom.
Lied 216. Begroeting en drempelgebed. Paaskaars wordt binnendragen. Lied: 290. Aandacht voor de liturgische schikking.
Lied Beelden van hoop, wij gaan op reis. Gebed. Naam en kaars. Doop van Brend, Vienne en Lion. Vraag aan de ouders.
Gedicht. Verbonden met vader en moeder. Project kindernevendienst.Vertelling Paasverhaal. Hanneke zingt. Overweging.
Lied 642 vers 1,2,3 en 8. Muziek en zang tijdens de collecte. Dankgebed. Wegzending. Slotlied 634 U zij de Glorie. Zegen.
Wij wensen elkaar “VROLIJK PASEN .”
Radewijk,10:00 uur: Lied 624;Welkom en mededelingen; Psalm 118: 8 en 9; stil gebed; aansteken van de kaarsen; gebed;
Lied 637 ,woorden van leven: Kolossenzen 3: 1 – 4, 12 – 17; Lied 657: 1; gebed; Paasproject; Johannes 20: 1 - 18 (NBV);
Lied 635; Verkondiging; Lied 655: 4 en 5; Muzikaal intermezzo door Roelof Timerman en Jan Broekroelofs; dank- en
voorbeden, stil gebed en onze Vader, inzameling van gaven, Lied 634; Zegen; Lied 642: 1 en 8.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken: Dhr. A. Prins, Gedempte Haven 15, is opgenomen in Isala (V3,3,k115). Mw J. de Vries-Jonkeren, Havenweg
106, heeft een nieuwe heup gekregen en is nu waarschijnlijk in CFH. Dhr. Jan Altena, Ged. Haven 45, verblijft nu op de
Delle in CFH. Mw J. Hoogeveen-Aldershof, Havenweg 148, is in CFH (herstel unit K5). Mw B. Gerrits-Bonestroo,
Vechtvoorde 23, haar krachten nemen snel af. Dat zij en haar man zich omringd mogen weten door de liefde van God.
Gert en Riek van Dijk, Reigerstraat 1, geven aan dat zij op 5 april 2018 50 jaar getrouwd zijn. Van harte en een mooie dag
toegewenst.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op donderdag 29 maart is overleden Aaltje Ekenhorst op de leeftijd van 100 jaar. Zij stierf in haar eigen huis,
Salland 42, in alle rust. De uitvaart zal in Lutten zijn, waarna zij bij haar zus aldaar begraven zal worden. Op dit
moment is nog niet bekend wanneer. We leven mee met haar neven en nichten en de mantelzorgers, die haar grote
wens, sterven thuis, mogelijk hebben gemaakt.
Zieken: In CFH is mw. G.A.Segger-Kolthoff, Parkweg 101. Dhr. H. Aalderink, J. van Riemsdijkstraat 25 is nog in CFH,
maar hij mag op 4 april naar huis. Sophia ziekenhuis Zwolle (V2 afd. 5 kmr. 17): dhr. Klaas Haandrikman, Floralaan 26 .
Dhr B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht, is weer overgebracht naar het Medisch Spectrum Twente (Verpleegunit E4
kamer 107 Enschede). Mw.M. Koole, J. v. Arkelstraat 14, moet een operatie ondergaan; we leven met haar mee. Dhr. H.
Kruithof, Salland 45, is opgenomen in CFH De Esch k 9 om te herstellen.

Contactpersonen: Miek Posthuma is na 23 jaar gestopt als contactpersoon in wijk cz10, wij danken Miek dat ze dit zo lang
en met aandacht heeft willen doen.
Wijkavond Brucht: woensdag 4 april a.s. is er in de Moat een ontmoetingsavond vanaf 19.45 uur. Welkom.
Themadienst Fotografie 8 april: Komende zondag is er een themadienst rond foto’s gemaakt door een groepje
gemeenteleden bij het jaarthema “Kerkproeverij – een open huis”. Aansluitend worden de foto’s in De Schakel
geëxposeerd. De dienst begint om 10.00 uur, in de Stephanuskerk. Voorganger: Ds. Noordmans Welkom.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zieken: G.J. Kamphuis, Gramsbergerweg 84, is nog in Clara Feijeoenaheem, revalidatie-unit 1.
Ds. van der Wel is dinsdag a.s. afwezig vanwege de studie missionaire specialisatie. De rest van de week is hij gewoon
beschikbaar.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Hulpvraag: We vragen of iemand een rolstoelafhankelijke bewoner van de Baalderborg van Pijlkruid 31/33 mee kan
nemen naar de diensten in de Beek.Hilbert wil altijd graag naar de diensten toe. Info bij diaken Renda Wolting, Floralaan 53
tel.267982.
Berichtje van Miny Drenthen, Roeterskamp 20: ‘Lieve mensen, hartelijk dank voor de prachtige kaart uit de
Baaldervelddienst met al jullie handtekeningen, dank voor zoverel andere kaarten en het meeleven met alle goede wensen
van velen. Dank!
Afscheid kerkelijk werker: De wijkkerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor de Baaldervelddienst op zondag 15 april
om half elf in de Beek waarin Dorine Keizer na ruim vier jaar afscheid neemt van onze wijkgemeente. zie kerkklank
Allemaal meedoen: Woensdag 11 april organiseert Het Platform Baalderborg een informatieavond. Een avond om onze
gedachten over de samenwerking tussen kerkmensen, zorgmedewerkers en mensen met een verstandelijke beperking te
verdiepen en nieuwe inspiratie te geven. Hoe kunnen wij deze mensen meer betrekken bij onze kerkdiensten? U bent van
harte welkom in de Esch. De avond begint om 19:30 uur. Opgeven via: mirjamwanders44@gmail.com. Graag voor 3 april.
Wijk Radewijk
Wijkavonden Radewijk Op maandag 9 en donderdag 12 april zullen er wijkavonden worden gehouden waarop er onder
meer gelegenheid zal zijn voor een wederzijdse kennismaking tussen gemeenteleden en wijkpredikant. Een uitgebreidere
uitnodiging voor deze avonden zal volgende week worden bezorgd.
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De Jarigen
Dhr. W.H. Smit Drs. G. Jonkerlaan 12 7772 CH,Hardenberg
Dhr. G. Verkerk Hofweg 25,7772 GS,Hardenberg
Mevr. G. van den Poll-Grote Brookhuis 't Holt 1, 7771 PB,Hardenberg
Dhr. H. Veltink Veldmaat 42,7772 KL,Hardenberg
Mevr. J.H. Waterink-Lenters,Dennenkamp 1,7772 MA,Hardenberg
Dhr. J. Potgieter,Bisschopshof 22,7772 WG,Hardenberg
Mevr. H. Godeke-Kampman,Adm. Helfrichstraat 37,7772 BV,Hardenberg
Dhr. H. Herbers Burg Bramerstraat 97,7772 CD Hardenberg
Mevr. M. de Roo-van Elswijk,De Opgang 17,7771 BW,Hardenberg
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Mededelingen
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 6 april van 18:00 uur- 21:00 uur en zaterdag 7 april 10:00 -13:00 uur
wordt er weer een kleding- en boekenbeurs gehouden in de Schakel. De opbrengst is deze keer bestemd voor Gods
Golden Acre (zie www.godsgoldenacre.nl). Heeft u thuis nog goede, bruikbare (kinder)kleding en boeken, dan kunt u deze
inleveren bij 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 en fam.
Heidotting, Löhnisweg 1. 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
Stekjesmarkt Radewijk: Deze is op zaterdag 28 april van 10.00 uur tot 13.00 uur op het plein bij de Opgang in Radewijk.
Voor deze markt kunt u allerlei stekjes van tuinplanten en overbodig tuingereedschap inleveren. (graag opgepot en met
vermelding van de naam). Dit kan vanaf 9 april tot 21 april bij fam. H. Hutten Hoogenweg 49, fam. H. Peeneman Lindeldijk 2
en fam. Schutte A. Risaeustraat 4 Hardenberg.
Als afsluiting van de eieren/paasactie, organiseert de activiteiten commissie van de Hessenwegkerk, een benefiet
zangavond. De toegang is vrij. Wel is er een collecte die bestemd is voor het Hospice ’t Huis aan de Vecht . Aan het orgel
de bekende organist Ellert Bos .Deze avond mag u niet missen! De aanvang is om 19.30 uur in de Hessenwegkerk. Wij
zien u graag op 7 april ! Bestuur activiteiten commissie Hessenwegkerk.
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

