Zondag, 19 maart 2017 3e zondag 40 dagen
Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur
Höftekerk
ds. P.J.H. Noordmans
mw. J. Welleweerd
dhr. H. Boerman
Liedboekkoor
10:00 uur
De Opgang
ds. J. Dijkstra
fam. Kramer
mw. H. Smit
19:00 uur
Stephanuskerk
ds. J. Dijkstra
mw. L. Schonewille
dhr. K. Bakker
Vesper
10:30 uur
Oostloorn
mw. M. Veenstra
Collecten
1e Werelddiaconaat Moldavië
2e eigen jeugdwerk
3e Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en in de Opgang kindernevendienst.
orde van diensten
Höftekerk 10.00 uur. Welkom; Psalm 139: 1 en 14; Stilte; -Bemoediging en Groet; Drempelgebed; Doven van de 3e kaars; Psalm
42: 1, 2, 4, 6 en 7; liturgische schikking; Gebed; Lied 1006; Gebed; Lied/Psalm 25c; koor: voorzang, allen: refrein; Johannes 4:
5-10 (NBV); Overdenking 1: “Bij de Jacobsbron – een échte ontmoeting”; Lied 70:1,2 (Uit: Evangelische Liedbundel; melodie:
Psalm 17); Johannes 4: 11-19 (NBV); Overdenking 2: “Water dat léven geeft – nooit meer dorst!”; Lied 194 (Uit: Evang liedbundel);
Johannes 4: 23-30 (NBV); Overdenking 3: “Aanbidden in Geest en in waarheid – dat doet wat!”; Lied 560: 1 koor, 2 en 3 allen;
Gebeden; Collecte; Lied: 713:1, 2, 3, 4 en 5; Zegen.
De Opgang 10.00 uur. In deze dienst wordt Anna, roepnaam Jade, Eggengoor gedoopt.
Welkom. Lied 25: 2 en 7; de derde kaars wordt gedoofd; gebed; drempelgebed; Lied 283: 1, 2 en 5; Bediening van de Heilige
Doop; Geloofsbelijdenis; Doopgebed; Lied 359: 1 en 2; Lied 357: 2 en 3; lied van welkom; Lucas 11: 11-14; Paasproject;projectlied
(KND); overweging; lied 834; dankgebed en voorbede; collecte; lied 984: 1, 2 en 4; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur Vesper. Muziek; Orgelspel; Stilte; drie kaarsen worden gedoofd; Lied 538: 1; Bemoediging;
drempelgebed; Lied 281: 1, 2, 3, 4 en 5; Psalmengebed; Lezing Psalm 25; Antifoon Lied 368d; Gebed van de zondag; Lied 25 a: 1
en 2; Evangelielezing Marcus 14: 43-52; Lied 561: 1-5; Koraalspel uit de Matheüspassie; Gezongen koraal door Jacqueline Bakker;
Stilte; Lied 599:1, 2, 3 en 4; Avondgebed, Voorbeden met Kyrie, Stil Gebed, Onze Vader; Lied 158a: 2 en 3; Zegenbede.
Uitleg liturgische schikking. Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we over een Samaritaanse vrouw bij de
Jacobsbron. In haar ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we water, waaruit het groen van het
doorgaande leven opkomt. De kronkelende takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan voor de
volheid van de liefde, die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653, mevr. H. Kleinjan tel. 0546-673614:
maandag 20 maart vergadert de wijkkerkenraad van CNoord met die van CZuid, 19.30 u. Schakel en dinsdag 21 maart is er 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. Woensdag 22 maart: Het leerhuis de Passio volgens Johannes; de Schakel / consistorie 1930
u.
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:
In Clara Feyoena Heem verblijft voor revalidatie: mw. E.Kelder-Bekman, Burg. Schuitestraat 13. Dhr. J.Weerts, Schoutenhof 49,
verhuist naar De Overlaat 148 (hij is enkele weken in Clara Feyoena Heem geweest).
De kerkdienst in de Höftekerk op zondag 2 april om 10.00 uur is een bijzondere: er wordt een kindje gedoopt en er is medewerking
van een meisjeskoor uit Lutten; het koor heet ‘Together’. Mis het niet en loof de Heer!
WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Op zondag 26 maart is er weer een Baalderdienst in De Kamp. Dit keer is er een kerk en schooldienst, met medewerking van de
onderbouw van de Elzenhof. Het thema van deze dienst is “Wat een rijkdom!” Voor de allerkleinsten is er oppas en na afloop is er voor
iedereen koffie, thee of ranja. Iedereen is van harte welkom!
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Basiscatechese: de laatste keer : op maandag voor groep 7 en op disndag voor groep 8 op de Bloemenhof.
Nieuwsbrief: U kunt via de website aangeven dat u onze nieuwsbrief Baalderveld per mail wilt ontvangen. U vindt het op de
homepage. Blijf verbonden.
Baaldervelddienst: Zondag 26 maart vieren we in de Baaldervelddienst de Tafel van brood en beker, de tafel van delen. We
overdenken de weg die de Heer gaat en zingen het jaarthema lied ‘Wij delen”.
The Passion: Jongeren van 12 t/m 18 kunnen mee naar The Passion in Leeuwarden. We vertrekken per bus op donderdag 13 april
om 15.30 uur vanaf Sporthal de Kamp. (kosten zijn 10 euro per persoon.) Opgave en info voor 30 maart bij de jeugdouderling
erikherbers@ziggo.nl tel.nr 267657.
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.
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 om mee te gaan.

Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
Heel hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk, tevens wil iedereen bedanken voor de vele kaarten en felicitaties die ik mocht
ontvangen voor mijn verjaardag, mw. B.J. Waterink-Zweers.
Afscheid ds. Dijkstra: Op 8 april 2017 gaat ds. Dijkstra met emeritaat. In verband hiermee wordt hem een afscheidsreceptie
aangeboden in De Opgang op zaterdag 1 april van 14.00 tot 15.30 uur. De afscheidsdienst zal plaatsvinden op zondagmiddag 2 april
om 14.00 uur in De Opgang.
De Jarigen
21 mrt Mevr. G. Entjes-ten Have
Reigerstraat 2
7771 AL HARDENBERG 83 jr.
21 mrt Mevr. A.S. de Gier
Vechtvoorde 52
7772 VCHARDENBERG 81 jr.
22 mrt Mevr. G. van den Poll-Braakman
Bisschopshof 59
7772 WGHARDENBERG 81 jr.
23 mrt Mevr. B. Geertjes-Waterink
Burg Schuitestraat 140
7772 BT HARDENBERG 90 jr.
23 mrt Dhr. B.H. Bredewold
Alberthus Risaeusstraat 20
7772 AV HARDENBERG 83 jr.
23 mrt Dhr. C. Vasse
Bruchterweg 59
7772 BG HARDENBERG 80 jr.
25 mrt Mevr. H.J. Breukelman-Heinen
Admiraal Helfrichstraat 57
7772 BZ HARDENBERG 84 jr.
25 mrt Dhr. A. Ekkelenkamp
Westeindigerdijk 20
7791 RV RADEWIJK
81 jr.
26 mrt Dhr. R. Vasse
Gramsbergerweg 26
7772 CW HARDENBERG 90 jr.
26 mrt Mevr. E.J. Lenters-Weiden
Vechtvoorde 11
7772 VA HARDENBERG 82 jr.
26 mrt Mevr. G.H. Lutjeboer-Ploeger
Wilhelminaplein 3
7772 AHHARDENBERG 82 jr.
26 mrt Mevr. P. Amsink-Olthuis
Voorstraat 2/K-09
7783 AM GRAMSBERGEN 81 jr.
Mededelingen
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.
De cursus “Deel je leven met God” is een beginnerscursus christelijke meditatie. De eerste avond start op 5 april in
De Schakel om 20.00 uur. De volgende avonden zijn 3 mei, 17 mei en 31 mei 2017. De avonden staan onder leiding
van ds. Wim van der Wel.
LEVEN IN BEELD: De film “Süskind” is een verhaal dat vergelijkbaar is met “Schindlers List” wordt vertoond op
woensdag 19 april 2017 in De Esch om 20.00 uur. De avond staat onder leiding van ds. Martin Voet.
Meer informatie is te vinden in de folder Voto. De folders liggen bij de ingang van de kerken. Ook is de informatie te vinden in
Kerkklank van april 2017.
Collecten: 1e rondgang: Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze Zondag is "Steun ouderen in Moldavië".
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.
Zondag 26 maart 2017, vierde zondag van de 40-dagentijd, zal er tijdens de eerste rondgang gecollecteerd gaan worden voor het
goede doel: "Steun mensen in de knel in Nederland”. De ZWO commissie
OUDERENMIDDAG HARDENBERG OP DINSDAG 28 maart . We beginnen deze middag om 15.30 uur met een herdenking van de
40-dagentijd/Pasen m.m.v. Ds. Dorgelo meditatie en Mevr. Nijmeijer muzikale momenten en begeleiding van de samenzang. Met
daarna een broodmaaltijd.
Koffieochtend 70-plussers.Op woensdagmorgen 29 maart is er weer en koffieochtend voor 70-plussers in de Wijkboerderij. Inloop
van kwart voor 10. De heer Hamhuis, van de Oudheidkamer, zal deze morgen een verhaal houden over de Struikelstenen in het
algemeen en in Hardenberg in het bijzonder. Een stukje geschiedenis over gedeporteerde Joden uit onder andere Hardenberg in de
Tweede Wereldoorlog. Wijkdiakonie Baalder.
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel. 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. 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 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
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.
Mevr.Kriekjes-Welleweerd , Reigerstraat 20, heeft afgelopen zondag de bloemen uit de kerk gekregen. Ze was er erg blij mee.Hartelijk
voor het mooie bloemstuk.
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)

