Zondag 2 april, 5e zondag 40 dagen
Tijd
10:00 uur
14:00 uur
19:00 uur
10:30 uur
Collecten

Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
Höftekerk
ds. PJH Noordmans
mw. Z. Muis
dhr. T. Broekroelofs
De Opgang
afscheidsdienst ds. J. Dijkstra dhr. L. Schrotenboer hr. Broekroelofs/Kamphuis
Stephanuskerk ds. PJH Noordmans
mw F de Weerd
dhr. E. Nijzink
Vesper
Oostloorn
mw. M. Veenstra
1e: Werelddiaconaat Zuid-Afrika
2e: Kerk
3e Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en in de Opgang is er kindernevendienst.

orde van diensten
Höftekerk, 10:00uur: Voor de dienst zingt het koor: 1.Steeds op zoek 2.Samen voor altijd-Welkom en mededelingen
-Aanvangslied: Ps. 43:1,3,4 -Stilte-Votum / Groet / Drempelgebed-Doven van de 5e kaars -Zingen: Lied: 939:1,3
-Inleiding bij de doop-Het koor zingt het lied ‘Doop’, intussen wordt de dopeling binnengebracht-Doopouders, doopgebed
en belofte van de ouders -Zingen: Lied 354: 1,3,4 -Bediening van de doop-Zingen (staande): Lied 218:1,3 (Uit:
Evangelische liedbundel) -Gebed van de zondag-Schriftlezing (Evangelie): Johannes 11: 1-5, 17-27, 35-44, 47-48, 53
(NBV)-Zingen: Lied 942: 3 -Overdenking-Lied: Heer, U bent mijn leven (samen met het koor)-Gebed, voorbede. Koor:
Onze Vader-Collecte -Tijdens collecte zingt het koor: The Rose-Slotlied 416 -Zegen (3x amen)Feliciteren doopouders.
Opgang, Radewijk 14:00 uur: Afscheidsdienst ds. Joop Dijkstra;Woord van welkom kerkenraad;Intochtslied: Lied
274:1,2,3;Moment voor stil gebed V. Onze hulp is in de naam van de Heer A. Die hemel en aarde gemaakt heeft V die
trouw is voor altijd A. en een schuilplaats is voor ons allen V. Zijn vrede zij met jullie allen A. en met u Amen. Drempel
gebedZingen: Lied 275:2,3;Kyriegebed Glorialied (Lied 299j) cantorij Vroomshoop;Woord van de profeet:(klein moment
van stilte)Zingen: Lied 362:3;Gebed om de Heilige Geest;Lezing uit het evangelie van Johannes11:32;Project knd.
Projectlied(kinderen gaan naar hun dienst);Overweging Thema: In liefde verbonden(kort orgelspel);Zingen: Lied:
760:1,2,3 (kinderen komen terug)Gebed- voorbede;Cantorij Radewijk;Collecte;Zingen: Lied 977:1,2,3,5 Zegen (3x
gezongen Amen)
Stephanuskerk,19:00 uur: Orgelspel; Stilte; de 5e kaars wordt gedoofd; Koor: Kyrie van Mozart;Zingen: Lied 538: 1;
Bemoediging/ drempelgebed; Psalmengebed, Lezing: Psalm 43 Het koor zingt de antifoon: Lied 535 f ;Gebed van de
zondag; Zingen: Lied 587:1 ;Evangelielezing Johannes 19: 1-11 (NBV); Zingen: Lied 558 : koor 1, allen 6, koor 7, allen 8;
Meditatie/overdenking; Stilte; Muziek/orgelspel; Zingen: Psalm 25b Houd mijn leven koor/allen;Avondgebed, Voorbeden,
Stil Gebed, Onze Vader; Koor: ‘The peace of God’ van Rutter; Zegenbede;Zingen: lied 556 vers 1-4; Collecte bij uitgang.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653, mevr. H. Kleinjan tel. 0546-673614:
Zieken: mw. K. Oldenburger-Zuidema, Singelberg 15 verblijft ivm revalidatie in Clara Feyoena Heem
Agenda: maandag 3 april: wilhelminapleinoverleg, Schakel 1930 u; maandag 3 april: moderamen CNoord, Schakel 2030
dinsdag 4 april overleg goede vrijdag Radewijk 1930 u;woensdag 5 april leerhuis Passio Johannes, Schakel 1930
donderdag 6 april groothuisbezoek CN-13 bij fam Kollen, Singelberg;zondag 9 april: palmzondag, gezinsdienst mmv
Liedboekkoor
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Zieken: Dhr. H. Meier Gramsbergerweg 31 is voor onderzoek opgenomen in het RZZ Kamer 27. Mw. E.KelderBekman, Burg. Schuitestraat 13, is na een langer verblijf in Clara Feyoena Heem verhuisd naar Oostloorn, kamer 269.
Op de 1e Paasdag wil je natuurlijk de kerkdienst niet missen. Het Koperensemble blaast de sterren van de hemel en de
organist moet je ook per se horen. Maar het is nog mooier: je bent ook welkom voor een Paasontbijt, in De Schakel.
Vorig jaar hebben we dat ook gedaan met elkaar, en het was erg leuk. Kinderen, vaders en moeders, opa’s en oma’s, en
verder iedereen die wil is hartelijk uitgenodigd hierbij. Het ontbijt is voorafgaand aan de kerkdienst van 10.30 uur. Ik schat
zo in dat we met het ontbijt vanaf 9.15 uur beginnen, maar dat hoor je nog precies. Wel een beetje zachtjes doen hoor,
want de dominee is al met een andere kerkdienst bezig!Zo willen we met elkaar echt Pasen vieren, want feest is het:
Jezus leeft, Hij is opgestaan!!Voor het ontbijt wel even opgeven bij René Odink: rene.petra.odink@gmail.com
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Zondag 9 april , palmzondag, om 10.00 uur is de volgende Baalderdienst in ‘de Kamp’ in Baalder. Het thema van deze
dienst is ‘geef Mij nu je angst’ en ds. van der Wel is onze voorganger. Muzikale medewerking wordt verleend door het
liedboekkoor en de organist is Bert Slijkhuis. De kinderen gaan tijdens de overdenking een palmpaasstok versieren en
voor de tieners is er TOZ. Na afloop van de dienst is er koffie, thee, ranja en wat lekkers. Iedereen is van harte welkom!
In de Paasmorgendienst van 16 april zullen Jennifer ter Horst, Wilgenstuk 52, en Marieke van Ulst-Visscher, Ondermaat
15d, belijdenis doen van hun geloof. Groot feest dus in de Kamp!
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Zieken: Janny Gercama, Fluitekruid 36, is opgenomen in CFH vanwege een hernia. Ze ligt op kamer 5 in unit 4, op de
afdeling Revalidatie.Ze zal hier enkele weken moeten verblijven. Wilt u haar een kaartje sturen als groet?
Wandeling “Deel je leven”. Zondagmiddag 9 april starten we bij sporthal De Beek om 14.00 uur voor de wandeling van
een uur en daarna is er de koffie of thee. Welkom mee te gaan.
Paasontbijt: Op Paasmorgen 16 april is er in de Beek het paasontbijt waarvoor u en/of het hele gezin zich kan opgeven.
Zie de verdere info op de nieuwsbrief Baalderveld.

Experimentele diensten De volgende bijeenkomst is een themabijeenkomst over het thema ‘Veelkleurig verbonden’. Op
een positieve manier kijken we naar onze wijkgemeente, hierbij ondersteund door Els Deenen met de methode
‘waarderende gemeenteopbouw.’ Het wordt een zinvolle morgen met het oog op de toekomst voor onze wijk. Noteer
deze bijeenkomst in uw agenda, het is in de Wanne op zondagmorgen 30 april 2017.
Zondag 9 april zal er tijdens de dienst van Palmzondag een optocht zijn van kinderen met Palmpaasstokken. Wij willen
dan ook alle kinderen vragen of zij hun Palmpaastok mee willen nemen naar 'De Beek'. Op woensdag 5 april kunnen er in
Het LOC vanaf 14:30 uur gratis Palmpaasstokken gemaakt worden. Maar je kunt natuurlijk ook thuis een mooie
Palmpaasstok maken. Wij hopen op een grote Optocht!!
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
Zieken: Thuis uit het ziekenhuis na geslaagde operatie in Munster mevr. T. Stegink-Bekman Vennebrugge 27, (BRD)
OUDERENMIDDAG RADEWIJK: Op donderdag 6 april houden we onze paasviering om 15.30u in "De Opgang".
Dit doen we met een liturgie en de meditatie wordt verzorgt door Ds. Dijkstra. Aansluitend hebben we een broodmaaltijd.
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De Jarigen
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
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
Dhr. G.J. Aufderhaar,Salland 11,7772 CX,Hardenberg
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Mededelingen
Bedankt: Mevr. Jonkeren bedankt hartelijk voor de bloemen die ze mocht ontvangen na het overlijden van haar man.
Jeugdwerk PKN nodigt jou uit: The Passion 2017. Ook dit jaar willen we met zoveel mogelijk jongeren in de leeftijd van
12-18 jaar naar the Passion toe gaan. Dit jaar in Leeuwarden. We vertrekken op 13 april om 15.30 uur bij de Kamp in
Baalder. De kosten zijn € 10,00 per persoon. Vervoer is geregeld met een bus. Lijkt dit je leuk, mail dan voor 30 maart
a.s. om je op te geven naar rene.petra.odink@gmail.com en vermeld in de mail je naam en je mobiele telefoonnummer.
Collecten: 1e rondgang: Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze Zondag is "Steun jongeren in Zuid-Afrika".
Er zullen vóór en tijdens de dienst beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. Uw bijdrage kunt u ook
overmaken op rek.nr. NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaat 40-dagentijd. Volgende week
zondag 9 april 2017, zesde zondag van de 40-dagentijd, zal er tijdens de eerste rondgang gecollecteerd gaan worden
voor het goede doel: "Steun mensen met een handicap in Myanmar". De ZWO commissie
Paasgroetenactie 2017. Van uit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden weer een Paasgroet aan
gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De
Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: “Sterk en dapper”. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten
krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Meer weten? Kijk op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. De
kaarten liggen, met de verzendinformatie, bij de uitgang om mee te nemen. Uiterlijke verzenddatum is donderdag 6 april
a.s. Van harte aanbevolen! De Diaconie en ZWO.
Activiteiten commissie Hessenwegkerk. De eieren / paas actie zit er weer aan te komen . U kunt in het bezit komen
van mooie , leuke en lekkere dingen zoals paasstukken , deurkransen , keramiek, eieren en tokkelroom De verkoop
hiervan begint op vrijdag 7 april bij de container van OPA van 0.900 tot 16.00 uur . Zaterdag 8 april van 0.900 – 12.00 uur
kunt u uw bestelde eieren in de Esch ophalen. Wij zijn dan in de Schakel van 09.00 – 12.00 uur, en in zorgcentrum ’t
Welgelegen in Gramsbergen van 9.30 tot 12.00 uur. In Clara Feyoena Heem en Oostloorn van 14.30 tot 16.30 uur
Bestelformulieren voor eieren worden uitgedeeld na de diensten van 26 maart en 2 april. De opbrengst van de actie is
bestemd voor Hospice ’t Huis aan de Vecht . Helpt u weer mee deze actie tot een succes te maken? Bestuur activiteiten
commissie Hessenwegkerk.
De Historische Vereniging Hardenberg i.s.m. volksdansgroep "de klepperties"organiseren net als voorgaande
jaren weer de traditionele palmpaas optocht. Velen weten niet hoe een palmpaasstok gemaakt moet worden en wat
deze mooie christelijke traditie inhoudt, op woensdag 5 april om 14.30 wordt hierover een workshop gegeven voor
kinderen tot 12 jaar. De start van de optocht is op zaterdag 8 april ook om 14.30 uur ook bij het LOC, zowel de workshop
als de deelname voor de optocht is gratis, een presentje krijgt je aan het eind van de optocht. Voor de aantallen graag
opgave via info@klepperties.nl. (neem je je eerder gemaakte stok mee!)
Passie Concert HCM: Woensdag 12 april geeft het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor HCM in samenwerking met
C.G.Z. Looft den Heer uit Notter een Passie Concert in de Höftekerk. Aanvang: 20.00 uur, kerk open vanaf 19.15 uur.
Door Looft den Heer zal in het eerste gedeelte passie koralen worden gezongen.Door het HCM zal in het tweede
gedeelte van het concert hetPaasoratorium “Kleuren van Genade” van de Amerikaanse componist Joseph M. Martin
worden uitgevoerd. De Nederlandse tekst is van Jan Kooijman & Barend Moens. Het genoemde Oratorium is bewerkt
voor mannenkoren door Jan Quintus Zwart. Afgewisseld met gelezen teksten van het Paasevangelie. Aan het concert
werken mee: Chloë Elsenaar – viool, Jan Lenselink – vleugel,Ronald IJmker – orgel, Jet Sportel – voice-over. Het geheel
staat onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart. Entree: € 5,00 p.p., kinderen t/m 12 jaar gratis. Voor meer informatie
zie de website www.hcmk.nl en Facebook.
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 20 maart 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)

