Zondag 26 maart 2017, 4e zondag 40 dagen
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur
Stephanuskerk
ds. A. de Lange
mw. D. Eggengoor
dhr. T. Broekroelofs
10:00 uur
Baalder
ds. W. van der Wel
dhr. J. Martens
dhr. B. Slijkhuis
Kerk en School
10:30 uur
Baalderveld
ds. P. Langbroek
dhr. E. Herbers
begeleiding Kees Kuiper Heilig Avondmaal
10:00 uur
De Opgang
ds. G. Holverda
mw. I. Hoekerswever
dhr. J. Kamphuis
19:00 uur
Stephanuskerk
ds. H. Dorgelo
Hardenberg z(w)ingt
10:30 uur
Oostloorn
ds. T. Drankers, Dalfsen
dhr. Blekkenhorst
e
e
e
Collecten 1 Binnenlands Diaconaat Knel. 2 Kerk. 3 Onderhoudsfonds.
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en Kindernevendienst.
Orde van diensten
10.00 uur Stephanuskerk aanvangslied Ps 122: 1; stil gebed; begroeting; vervolg aanvangslied Ps 122: 3; aandacht voor het bloemstuk;
drempelgebed; leefregel Efeze 5: 8-20 (BGT); Lied 612: 1, 2, 3; gebed van de zondag; kinderen naar de nevendienst; lezen Joh 9: 1-13
(NBV); Lied 534: 1, 2, 3, 4; lezen Joh 9: 26-39 (NBV); Lied 314:2; prediking; Opwekking 595; mededelingen; dank- en voorbeden, stil gebed,
onze Vader; kinderen terug uit de nevendienst; inzameling gaven; slotlied Lied 600: 1 t/m 5; zegen beantwoord met een gezongen AMEN.
10.30 uur Baalderveld Aanvangslied 287:1, 4 en 5. Begroeting. Drempelgebed; lied 424. Liturgische schikking. Lied voor de 40-dagen
536:1,3, 4. Gesprekje met de kinderen. Wegzendlied KND. Lezing Johannes 6:1 t/m 15. Overweging. Jaarthemalied: Wij delen. De Tafel
van Brood en Wijn. Vredegroet met lied 421. Gebed met lied 1006. Speakers corner. Collecte. Slotlied 416. Wegzending en zegen.
Volgende diensten in de Beek 9 april Palmzondag voorganger Dorine Keizer en op 16 april met vooraf paasontbijt vanaf 09.30 uur (opgave
gewenst)
Uitleg liturgische schikking Het is vandaag de 4e zondag van de 40-dagentijd. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat
zien we aan de roze kleur. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft onze vooroordelen weer, die ons het zicht kunnen ontnemen.
Jezus opent de ogen om te kunnen zien.
WIJKBERICHTEN
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653.
Zieken mw. K. Oldenburger-Zuidema, Singelberg 15 verblijft ivm revalidatie in Clara Feyoena Heem.
Agenda Dinsdag 28 maart Groothuisbezoek sectie CN-0601, Vechtvoorde 86. Woensdag 29 maart Het leerhuis de Passio volgens
Johannes; de Schakel / consistorie 19:30 uur. Zaterdag 1 april Sursum Corda met Passiemuziek naar het evangelie van Marcus (Hans
Boelee), Höftekerk 20:00 uur.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken In CFH verblijft voor revalidatie: mw. E.Kelder-Bekman, Burg. Schuitestraat 13. Mw. H. Nijzink-Rigterink, Bisschopshof 39, heeft de
te verwachten operatie ondergaan in het RZZ. Gelukkig is ze weer thuis. Een voorspoedig herstel toegewenst!
Basiscatechisatie ds Noordmans Woensdag 29 maart a.s. is er nog een keer basiscatechisatie om 19.00 uur op het bekende adres: W v
Oldenburgstraat 9a. Welkom.
Zondag 2 april is er in de Höftekerk en Stephanuskerk weer volop te beleven! ’s Morgens om 10.00 uur is er een dienst in de Höftekerk
met dopen en medewerking van een jongerenkoor uit Lutten, genaamd ‘Together’. ‘s Avonds om 19.00
uur is er een prachtige vesper met medewerking van het koor Zevenmaal in de Stephanuskerk. Come together!
www.noaberschaphardenbergcentrum.nl Kortdurende, praktische hulp nodig? bel 06 13515474
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 afd. Revalidatie. Ze
zal hier enkele weken moeten verblijven. Wilt u haar een kaartje sturen als groet?
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 pm mee te gaan.
Experimentele dienst in de Wanne op zondagmorgen 30 april De volgende bijeenkomst is een themabijeenkomst over Veelkleurig
verbonden’. Op een positieve manier kijken we naar onze wijkgemeente, hierbij ondersteund door Els Deenen met de methode
‘waarderende gemeente opbouw.’ Het wordt een zinvolle morgen met het oog op de toekomst voor onze wijk. Noteer alvast in uw agenda!
Zondag 9 april zal er tijdens de dienst van Palmzondag een optocht zijn van kinderen met Palmpaasstokken. Wij vragen dan ook alle
kinderen of zij hun Palmpaasstok 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 Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Koffieochtend 70-plussers.Op woensdag 29 maart is er weer en koffieochtend voor 70-plussers in de Wijkboerderij. Inloop van 9.45 uur.
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 o.a. Hardenberg in de Tweede Wereldoorlog. Wijkdiakonie Baalder.
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345
Zieken Mw. T. Stegink-Bekman, Vennebrugge 27 Wielen (BRD) is opgenomen in het ziekenhuis te Munster. Zij is hier aan haar heup
geopereerd.
Afscheid ds. Dijkstra M.i.v. 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. Tijdens deze dienst is er zowel kindernevendienst als oppasdienst.
Bedankt De familie Verstraaten bedankt de kerk van harte voor de bloemen uit de kerk die zij als groet van de gemeente mochten
ontvangen.

De Jarigen
27 maart Mevr. E. Borneman-Valkman, Van Wevelinckhovenplein 18, 7772 VJ Hardenberg
28 maart Dhr. C. Hogenberg, Salland 54, 7772 CZ Hardenberg
29 maart Mevr. G. van der Veen-Pas, Radewijkerweg 2, 7791 RG Radewijk
29 maart Mevr. W.G. Mulder-Eggengoor, Admiraal Helfrichstraat 67, 7772 BZ Hardenberg
31 maart Mevr. J. Klokkers-de Jong, Salland 20, 7772 CZ Hardenberg
01 april Dhr. W.H. Smit, Drs. G. Jonkerlaan 12, 7772 CH Hardenberg
02 april Dhr. G. Verkerk, Hofweg 25, 7772 GS Hardenberg

84 jaar
91 jaar
83 jaar
83 jaar
83 jaar
97 jaar
81 jaar

Mededelingen
Zondagmiddagen voor alleengaanden Vandaag is er weer de middag voor alleengaanden. Vanaf 14:30 uur van harte welkom in de
wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45. Gezellig met elkaar een spel spelen, praten of gewoon samen zijn. Overal is ruimte voor, onder het
genot van een kop koffie of thee.
Ouderenmiddag Hardenberg op dinsdag 28 maart in De Schakel om 15.30 uur 40-dagentijd/ Pasen m.m.v. Ds. Dorgelo meditatie en
muzikale medewerking van mw. Nijmeijer. Na de pauze een broodmaaltijd. In de pauze kunt u zich ook opgeven voor het reisje op
woensdag 31 mei met aanbetaling van € 12,00. Voor vervoer kunt u bellen met Gerard Timmerman tel. 261735 (na 17.00 uur).
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 31 maart van 18:00-21:00 uur en zaterdag 1 april van 10:00-13:00 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. Svp geen kleding meer inleveren bij de fam. Klokkert.
Parkeren bij Höftekerk of Stephanuskerk Zowel ’s morgens als ’s avonds is het rond de kerken in het Centrum wel eens lastig een
parkeerplaats te vinden. Daar kunnen we weinig aan doen. Parkeren onder het gemeentehuis bijvoorbeeld schijnt een goede (gratis)
mogelijkheid te zijn.
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 in Leeuwarden gaan. We vertrekken op 13 april om 15.30 uur bij de Kamp in Baalder. Kosten zijn € 10,00 per persoon. Vervoer
is geregeld met een bus. Lijkt dit je leuk mail dan voor 30 maart om je op te geven naar rene.petra.odink@gmail.com en vermeld je naam en
je mobiele telefoonnummer.
Palmpaasoptocht 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. Woensdag 5 april om 14.30 wordt hierover een workshop gegeven voor kinderen tot 12 jaar. De start van de optocht is zaterdag 8
april om 14.30 uur bij het LOC, zowel de workshop als de deelname voor de optocht is gratis, een presentje krijg je aan het eind van de
optocht. Voor de aantallen graag opgave via info@klepperties.nl (neem je eerder gemaakte stok mee!)
Marcus Passie Het Christelijk gemengd koor "Sursum Corda" uit Ane/Gramsbergen voert op zaterdag 1 april a.s. de "Marcus Passie" uit in
de Höftekerk. Muziek en zang in een bewerking van Hans Boelee. Meer info over solisten en begeleiding vindt u in Kerkklank van Maart. Het
koor staat onder de deskundige leiding van hun dirigent Harold Gossen uit Gramsbergen. Ds.Bert de Lange verleent ook medewerking als
lector. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij, er is wel een collecte bij de uitgang.
Collectemunten Vanaf 1 april 2017 vindt een prijsverhoging plaats van de collectemunten: Waarde oranje munt € 1,50 (10 in een zakje);
Waarde groene munt € 0,60 (25 in een zakje); Waarde blauwe munt € 0,30 (50 in een zakje). Een zakje collectemunten kost dus vanaf 1
april € 15. Tevens wijzigt de uitgifte van collectemunten, vanaf 1 april 2017 kunt u collectemunten halen op de volgende tijdstippen en
plaatsen: dinsdag van 11.00-12.00 uur op het kerkelijk bureau, Scholtensdijk 22. Woensdag van 10.00-12.00 uur in ‘de Schakel’. Donderdag
van 19.00-21.00 uur in ‘de Esch’. Betaling van de collectemunten kan uitsluitend per pin! Let op: Hiermee vervalt de uitgifte van
collectemunten op de 1e donderdag van de maand in ‘de Schakel’ en de opening van het kerkelijk bureau op donderdagavond.
Expo Creatief Meditatief Leerhuis in de Hessenwegkerk Zondag 2 april om 10 uur. Dan staat de dienst in het teken van het jaarthema
‘Deel je leven’. De deelnemers van het Creatief Leerhuis tonen hun werkstukken die in de loop van het afgelopen jaar ontstaan zijn. Anders
dan in voorgaande jaren wordt deze dienst gevierd in de Hessenwegkerk i.p.v. de Höftekerk. U/jij bent van harte uitgenodigd deze dienst bij
te wonen en daarbij de werkstukken te komen bekijken. Na afloop van de dienst staat er een kopje koffie/thee/fris voor u/jou klaar. Welkom!
De cursus “Deel je leven met God” is een beginnerscursus christelijke meditatie. De 1e avond start op 5 april in De Schakel om 20.00 uur.
De volgende avonden zijn 3 mei, 17 mei en 31 mei. De avonden staan o.l.v. ds. Wim van der Wel.
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 begint op vrijdag 7 april bij de container van
OPA van 9:00-16.00 uur. Zaterdag 8 april van 9:00-12.00 uur kunt u uw bestelde eieren in de Esch ophalen. Wij zijn dan in de Schakel van
9:00-12.00 uur en in zorgcentrum ’t Welgelegen in Gramsbergen van 9.30-12.00 uur. In Clara Feyoena Heem en Oostloorn van 14.30-16.30
uur. Bestelformulieren voor eieren worden uitgedeeld na de dienst van 26 maart en 2 april. De totale opbrengst is bestemd voor Hospice ’t
Huis aan de Vecht. Helpt u weer mee deze actie tot een succes te maken?
Paasgroetenactie 2017. Vanuit 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.
Leven in Beeld: De film “Süskind” is een verhaal dat vergelijkbaar is met “Schindlers List” en 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.
Aankondiging collecte noodhulp hongersnood Afrika De Diaconie en ZWO houden na de 40-dagen tijd een extra collecte voor de
slachtoffers van de hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en Zuid-Soedan. De datum wordt nader bekend gemaakt. Diaconie
en ZWO hebben op voorhand al een bedrag overgemaakt, omdat de nood in Afrika hoog is.
Een groet van ons aan alle PKN-ers. Het was goed in jullie midden, ruim 40 jaar. Huis en tuin hebben we "verruild" voor een flat aan de
Werkerlaan 209, 8043 LV Zwolle (Stadshagen). Welkom aldaar! Louis en Wil Lobbes.
Bedankt Mede namens mijn man wil ik iedereen die meeleefde dmv een kaart en telefoontjes tijdens en na mijn periode in het ziekenhuis,
de bloemen uit de Baaldervelddienst en bovenal de vele felicitaties voor onze 50-jarige huwelijksdag op 17 maart jl, heel hartelijk bedanken.
Dit doet je zo goed. Dicky en Gerrit Gerrits-Nijland, Floralaan 27.
Dhr J. Nauta bedankt de wijkgemeente Baalder voor de bloemen die hij mocht ontvangen.

