Zondag, 5 maart 2017, 1e zondag 40 dagen
Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur Höftekerk
ds. P.J.H. Noordmans
mw. D. Eggengoor
Hilda Smit
Jeugdkoor Joy! , De Krim
10:00 uur De Opgang
ds. P. Langbroek
mw. J. Hutten
Jan Kamphuis Biddag
19:00 uur Stephanuskerk
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. C. Dicke
Vesper
10:30 uur Oostloorn
dhr. J. Smit
Collecten
1e Rudolph Stichting De Glind*
2e Kerk
3e Onderhoudsfonds
* Er zal tijdens de eerste rondgang gecollecteerd gaan worden voor het Kerkinactie 40-dagenproject. Het thema van deze Zondag is
"Steun kinderen en jongeren in De Glind". U kunt dit werk ook steunen door uw bijdrage over te maken op rekening van de Diaconie:
NL 21 RABO 03249.63.645, o.v.v. “Steun kinderen en jongeren in De Glind.”

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en –met uitzondering van de dienst in de Höftekerk - Kindernevendienst.
Woensdag 8 maart 2017 Biddag
Kerk
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
Höftekerk
ds. W. van der Wel
dhr HJ Broekroelofs
1e Diaconie 2e Kerk
3e Onderhoudsfonds
orde van diensten
10:00 uur, Höftekerk, Voor de dienst zingt Joy! het lied ‘Bron van levend water’ (Opw 445); Welkom en mededelingen;
Aanvangslied: Lied 8b: 1t/m 4; Stilte; Votum / groet / drempelgebed; koor zingt: ‘De rivier’ (Opw 642); Inleiding bij de
doop;met het koor zingen wij: ‘Heer ik kom tot U’ (Opw 488); intussen wordt de dopeling de kerk binnengebracht;
Doopouders, doopgebed en belofte van de ouders; Zingen: Lied 79:1,4 (Uit: Geroepen om te zingen); Bediening van de
heilige Doop; overhandiging van de doopkaars; Zingen: Lied 868:1,5 staande gezongen; koor zingt ‘Kom tot de Vader’
(Opw 599); Gebed van de zondag;Schriftlezing: Matteüs 4: 1-11 (NBV); Zingen: Lied 538:1; Overdenking;
Samen met het koor zingen we: ‘Heer uw licht en uw liefde schijnen’ (Opw 334); Dankgebed; Collecte; tijdens de collecte
zingt het gospelkoor het lied: ‘Tienduizend redenen’ Opw 733; Slotlied: Lied 704:1,3; Zegen (3x amen); Na de zegen
zingt het koor nog ‘De zegekroon’ Opw 764; intussen mogen we de doopouders, feliciteren met de doop van hun dochter
19:00 uur, Stephanuskerk: Muziek, Orgelspel; Kerkenraad komt binnen (wij blijven zitten); Stilte; Doven kaars;
Zingen: Lied 538: 1; Bemoediging/ drempelgebed; Zingen: Lied 544 : 1; Psalmengebed, Lezing: Psalm 91, Zingen:
Antifoon: Lied 535 b; Gebed van de zondag; Zingen: Lied 91 a : 1,2,3; Evangelielezing (wij gaan staan) Mattheüs 26: 1726 (NBV);Zingen: Lied 565: 1-5; Meditatie; Stilte; Muziek; Zingen:Lied 561: 1,3,4,5; Avondgebed, Voorbeden (hierna
zingen we Iona 40 lied), Stil Gebed, Onze Vader; Zingen: Lied 244: 1,2,3; Zegenbede; Collecte bij uitgang
10:00 uur Opgang: Welkom en afkondigingen. Beginlied 287 vers 1 en 5. Begroeting . De eerste kaars wordt gedoofd .
Drempelgebed met lied 281. Inleiding bij de dienst en de liturgische schikking. Zingen lied 978 vers 1, 3 en 4. Gebed.
Paasproject van Kind op Zondag. Projectlied. Lezing Lucas 18 vers 31 – 43. Zingen lied 315 vers 1 en 2. Overweging.
Meditatief orgelspel brengt ons tot het zingen van lied 275. Dankgebed , voorbede, stilte en ‘Onze Vader’. Collecte .
Wegzending. Wij zingen als laatste lied 423 Nu wij uiteengaan - à Dieu. Zegen
19:30 uur biddag, Höftekerk: Aanvangslied: Psalm 8;Stil gebed;Bemoediging en groet;Gebed bij de opening van de
bijbel;Lezing Genesis 2:4b—15;Zingen: 825: 1-4;Lezing: Leviticus 19: 1-10;Lezing: Nehemia 3:1-5;Zingen:
716;Overdenking “de zin van het leven van Zakkur (wie kent hem niet…, de alombekende Zakkur!), de zoon van
Imri”;Zingen: 981;Gebeden;Slotzang: 243;Uitzending en zegen
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653, mevr. H. Kleinjan tel. 0546-673614:
Ds. de Lange heeft vakantie tot en met maandag 13 maart
Het leerhuis de Passio volgens Johannes begint woensdag 8 maart om 2030 (na de dienst voor gewas en arbeid)
Agenda: woensdag 2 maart wijkavond voor de leden in de secties CN01 tot en met CN04 in het Uilenest. ds. Breunesse
komt dan spreken over zijn ervaringen als legerpredikant. Zaal open vanaf 1930 u.
Tijd
19:30 uur
Collecten

Ben je tussen de 20 en de 35?We tellen in de stad veel jong volwassenen zoals jij die aangesloten zijn bij de PKN kerk. Maar we zien
jullie niet vaak in de kerk of bij andere samenkomsten en activiteiten die voor het geloof worden georganiseerd. Dat vinden we jammer
omdat we bang zijn dat kerk en jongeren steeds verder uit elkaar groeien. Daarom zijn we nieuwsgierig naar jouw wensen! Waar heb jij
belangstelling voor? Laat het ons weten door een kleine enquete in te vullen op https://nl.surveymonkey.com/r/CYQP3CQ Hopelijk
kunnen we je dan iets aanbieden dat past bij jouw leven en interesses.

Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op 26 februari is overleden: Geertruida Bakhuis-Weerts op de leeftijd van 89 jaar. Voor ze naar de
Schoutenhof verhuisde heeft ze 20 jaar aan de Jonkerlaan gewoond. Afgelopen vrijdag vond na de
afscheidsdienst de begrafenis plaats in Sibculo, waar ook haar man begraven is. Hun huwelijk bleef
kinderloos. We leven mee met haar schoonfamilie, haar neven en nichten en allen die Trui zullen missen.
Op 1 maart is plotseling overleden: Hermina Broekroelofs-Vrijlink op de leeftijd van 87 jaar. Ze woonde in
Oostloorn. Dinsdag om 10.30 uur is de afscheidsdienst in de Höftekerk, waarna zij bij haar man op de
begraafplaats aan de Bruchterweg begraven zal worden. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid tot condoleren. We
leven mee met haar zoon Jan en zijn vrouw Henny en allen voor wie zij iets betekende..
Zieken: Mw. H. Nijzink-Rigterink, Bisschopshof 39, is vorige week opgenomen in Isala in Zwolle. Dhr. Jan Schutte,
Salland 53, heeft afgelopen woensdag zo het nu lijkt in het ZGT in Almelo een geslaagde hersteloperatie ondergaan.
Mw J. Weerts- Bakhuis, Burg. Schuitestraat 82, woont nu definitief in de Schoutenhof 33.
In CFH verblijven voor revalidatie: mw. E.Kelder-Bekman, Burg. Schuitestraat 13) en dhr. J.Weerts, Schoutenhof 49.

Gemeenteleden van de wijken Centrum-Zuid 03, 04, 07, 08 en 14 zijn van harte uitgenodigd voor een ontmoeting met andere
gemeenteleden rondom het jaarthema ‘Deel je leven’. Deze avond zal plaatsvinden op dinsdag 14 maart,aanvang 19.30 uur.We hopen
met elkaar op een gezellige en zinvolle avond.

Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Ds. van der Wel is afwezig op maandag 6 en dinsdag 7 maart i.v.m. studie. Vanaf woensdag is hij weer beschikbaar voor het
gemeentewerk.
Vespers: vanavond start de eerste van 4 vespers gedurende de 6 zondagen in de 40-dagentijd. Vier van de zes zondagen worden
ingevuld door de liturgiecommissie met vespers, de overige twee zondagen worden door resp. wijk Marslanden en wijk Heemseresch
ingevuld op hun eigen wijze.. In de vier vespers die nu zijn voorbereid staat telkens een stukje tekst uit het lijdensevangelie centraal
van één evangelist. En dan wel zó dat het een stukje uit diens verhaal over Jezus’ lijdensweg betreft dat de ándere drie evangelisten
niet hebben. Als voorgangers zijn we telkens onder de indruk van het werk van de liturgiecommissie!
Zondag 12 maart om 10.00 uur Baalderdienst. Het thema van deze dienst, waarin Ds. van der Wel voorgaat, is ‘de tafel van Samen’.
De muzikale medewerking wordt verzorgd door het liedboekkoor. Tijdens de dienst is er voor de kinderen een kinderwerkje en voor de
tieners is er TOZ. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om samen koffie, thee of limonade te drinken met wat lekkers. We lezen
hoe in de gemeente van Korinthe ieder gemeentelid wat te eten en te drinken meenam naar een kerkelijke viering die gewoon in
huizen plaatsvond. Als het eten was klaargemaakt én verdeeld, dan werd ook het avondmaal gevierd. Delen.... Zo gaan wij het ook
doen! We nodigen iedereen uit om iets houdbaars mee te nemen naar de Kamp. We verzamelen dat in kratten en delen dat rond in
onze wijk op adressen waar mensen het krap hebben. En zó al delend, delen wij het brood en wijn die ons doen denken aan de zijn
leven met ons delende Jezus. Het wordt een bijzondere dienst! Voorbeeld producten: boter, braadboter, margarine, suiker, jam,
hagelslag, koffie, thee, houdbare melk, leverpastei, soep(cup a soep), beschuit, pannenkoekmeel, poedersuiker, stroop, ranja, zout,
(vlees)kruiden, shampoo, schoonmaakmiddelen of zeep. Welkom iedereen!

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Zieken: mw Dicky Gerrits, Floralaan 27, 7772LK verblijft in het RZZ ziekenhuis .
Op zondag 12 maart is er weer de kerk en schooldienst in de Beek, 10:30 uur.
Basiscatechese Bloemenhof: is er op maandag (gr.7) en dinsdag (gr.8).
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk uit de Baaldervelddienst Riek Hamberg-Lambers, Hoogenweg.

Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
Bedankt voor het prachtige boeket dat ik voor m’n 80e verjaardag mocht ontvangen.H. Bolks,Veldsinksdijk 7, Radewijk
OUDERENEMIDDAG RADEWIJK: Op dinsdag 7 maart komen we bij elkaar om 14.00u in De Opgang. Deze middag komt
Dhr. H Huisman ons vertellen over het ontstaan van het klooster in Sibculo
Vacature ds. Dijkstra: Op de vacature is niet gesolliciteerd. M.i.v. van 1 april zal er een consulent worden benoemd ter vervanging
van ds. Dijkstra.In dit voorjaar wordt door de AK de nieuwe formatie vastgesteld. Voor de zomer komt de AK dan met een voorstel wat
de opvolging van ds. Dijkstra betreft.Het streven is om dit intern (eigen predikant/kerkelijk werker) op te lossen.Het zoeken naar een
externe oplossing zal alleen mogelijk zijn als de meerjarenbegroting hier mogelijkheden voor geeft. De landelijke PKN zal ons hier
anders geen toestemming voor geven.

De Jarigen
08 mrt Mevr. J.Z. Koopman-Veneberg,Parkweg 123,7772 XS,Hardenberg
09 mrt Mevr. H. Hilbrands-Olthof,Dennenkamp 11,7772 MA,Hardenberg
11 mrt Mevr. A.W.J. Nijhof-Koning,Akkermunt 20,7772 LB,Hardenberg
11 mrt Mevr. A.C. Boon-van Noppen,Bisschopshof 54,7772 WG,Hardenberg
11 mrt Mevr. J. Lennips-Zwartscholten,Fortuinstraat 9,7772 BM Hardenberg
12 mrt Mevr. F. Bredewold-Batterink,Alb.Risaeusstraat 20,7772 AV,Hardenberg
12 mrt Mevr. A. Takman-Kollen,Bisschopshof 12,7772 WG Hardenberg
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Mededelingen
Wij danken iedereen voor de hartverwarmende blijk van medeleven, de mooie woorden, de kaarten die wij mochten ontvangen na het
overlijden van mijn man, onze vader en opa Henk van den Poll. Zoveel betrokkenheid verzacht het verdriet en geeft kracht om verder
te gaan. G. van den Poll-Braakman en (klein-)kinderen.
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk uit de kerk van zondag 19 februari, Mevr Ramaker- Jurjens
VOTO:dinsdag 7 maart 2017 , 20:00 uur, de Esch, leiding da. Gonny de Boer ( predikant te Anloo)
“Alles is altijd uit de Bijbel”, zei schrijver Harry Mulisch ooit. Op deze avond nemen we een aantal Bijbelverhalen als uitgangspunt, en
kijken we naar hoe verschillende kunstenaars zijn omgegaan met eenzelfde Bijbelverhaal.
Uitleg liturgische schikking 5 maart, eerste zondag van de veertigdagentijd, In deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn
weg gaat vanuit de kracht van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht. In de taal van de Bijbel is de
berg de plaats van ontmoeting met God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de
groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde.Op deze eerste zondag van de
veertigdagentijd horen we over verleiding en verzoeking .
Als symbool van verleiding zien we de prachtige gele bloemen;zij schittert boven de stenen en het zand van de woestijn
40 dagen tijd. Een tijd van bezinning en inkeer. Ook een tijd van nadenken om eens wat minder te luxueus te leven en meer open te
staan voor onze naaste. Het College van Diakenen en de ZWO commissie hebben samen besloten om extra aandacht te geven aan
deze periode. Dit gebeurt door elke zondag in de eredienst aandacht te schenken aan de projecten van Kerk in Actie door middel van
een PowerPointpresentatie voor en tijdens de collecte. Vandaag is er de mogelijkheid om een spaardoosje mee te nemen waarin u in
de komende 40 dagen tijd kunt sparen voor al deze projecten. Het is de bedoeling dat er per gezin één doosje wordt meegenomen. Op
9 april (Palmzondag ) ontvangen wij na de dienst het spaardoosje graag gevuld van u terug.
Werkgroep AZC HeemserpoortDe kerken van de gemeente Hardenberg zijn verenigd in het Diaconaal Platform Hardenberg (DPH).
Deze werkgroep denkt na over hoe de kerken van Hardenberg een bijdrage kunnen leveren m.b.t. de vluchtelingen in AZC
Heemserpoort wonen. Het doel is om hier handen en voeten aan te geven.Dit in overleg met het COA Het fietsenplan is hier o.a. een
uitwerking van. Waarschijnlijk hebt u hier al meer over gehoord/gelezenHier is veel belangstelling voor.In verschillende kerken hebben
we al vluchtelingen mogen ontmoeten. Voor iedereen waardevol en levert mooie contacten op. Er is iedere vrijdagmorgen
koffieochtend bij AZC. secretariaatwerkgroepazc@gmail.com;Ineke Gringhuis 06-28448970;Ria Bolks 0523-266433
Samen Zingen ,zaterdag 11 maart is er weer een samen Zingen in de Petrakerk,samen nederlandstalige geestelijke liederen zingen
van toen en muzikale begeleiding van Herman Boerman (orgel), Gerrit J Plaggenmarsch(trompet)Herman Houwaard (bas/bariton) en
Jan en Tineke Schepers (eufonium) toegang gratis, er wordt gecollecteerd voor de vrienden van de Zwieseborg aanvang 19.30 uur
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. Email: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl (collectemunten (Schakel) alleen 1e donderdag van de maand van 11.00 tot 11.30 uur)

