Zondag, 9 april 2017

PalmZondag

Tijd
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur
Stephanuskerk
ds. A. de Lange
mw. M. Cuperus
mw. H. Smit
Liedboekkoor
10:00 uur
Baalder
ds. W. van der Wel
dhr. J. Bakker
dhr. B. Slijkhuis
10:30 uur
Baalderveld
mw. D. Keizer
mw. A. Katsma
mw. H. Davenschot
10:00 uur
De Opgang
ds. P.J.H. Noordmans
fam. Kramer
dhr. J. Broekroelofs
19:00 uur
Stephanuskerk
Hans Lowijs
dhr. E. van Faassen
Online
Passion
10:30 uur
Oostloorn
mw. N. Jonkers-Salomons
dhr. Blekkenhorst
Collecten:1e Gehandicapten in Birma; 2e Kerk; 3e Onderhoudsfonds. Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en KND.
donderdag 13 april 2017 Witte Donderdag
19:30 uur
Stephanuskerk
ds. P. Langbroek
dhr. J. Muis
mw. H. Smit
Heilig Avondmaal
19:00 uur
De Opgang
ds. W. van der Wel
mw. I. Hoekerswever
dhr. J. Kamphuis
Heilig Avondmaal
vrijdag 14 april 2017
Goede vrijdag
10:00 uur
Höftekerk
ds. A. de Lange
mw. M. Hoving
mw. H. Davenschot
19:30 uur
Höftekerk
ds. P. Langbroek
mw. H. Davenschot
19:30 uur
Stephanuskerk
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. A. Mulder
dhr. T. Broekroelofs
Heilig Avondmaal
19:00 uur
De Opgang
ds. A. de Lange
dhr. G.J. Ramaker dhr. J. Broekroelofs
Collecten
1e Diaconie 2e Kerk
3e Onderhoudsfonds
zaterdag 15 april 2017
Stille zaterdag
21:30 uur
Stephanuskerk
ds. W. van der Wel
mw. F. De Weerd
dhr. H. Boerman
Heilig Avondmaal
21:00 uur
De Opgang
ds. P.Langbroek
dhr. P. Volders
dhr. T. Broekroelofs
Uitleg liturgische bloemschikking zondag 9 april. Van de diensten op donderdag Stephanuskerk, op vrijdag Höftekerk 19:30 uur, en
van de dienst in de Stephanuskerk op zaterdag is een liturgie beschikbaar. Deze is vanaf woensdag af te halen in de Schakel.
orde van diensten
Stephanuskerk 10.00 uur. Welkom; doven van de zesde kaars; Lied 24: 1; stil gebed; begroeting; vervolg Lied 24: 5; liturgische
schikking; verootmoediging; leefregel: Filipenzen 2: 2-11(NBV); Lied 346: koor: 1, 2; allen: 7, 8, 9 en 10; gebed; KND; Johannus 12:
12-19; Lied 551-koor: 1 /allen: 2, 3 en 4; palmpasen stok; overdenking 1; uitdelen puzzel en pen; Lied 550: 2 en 3; Johannus 12: 20-25
(NBV); Lied 625 -koor: 1 /allen: 2 en 3; overdenking; Lied 650 - allen: 1, 2 / vrouwen: 3 / allen: 4, 5 / mannen: 6 / allen: 7;
mededelingen; dank- en voorbeden; collecte; uitleg van het bordspel; Lied 556: 1, 2 en 5; Zegen.
De Opgang 10.00 uur. Welkom; Lied 221: 1,3; Stilte; Votum, Groet en Drempelgebed; Doven van de 6e kaars; Psalm 42: 1, 2 en 3;
Gebed; Lied 286: 1 en 3; Gebed; Project 40-dagentijd en Pasen; Projectlied; KND; Johannes 12: 12-24(NBV); Lied 536: 1, 2, 3 en 4;
Prediking; Psalm 118: 1, 9 en 10; Gebeden; Collecte; Lied 556:1, 2, 3, 4 en 5; Zegen
Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de schikking ligt een
gekleurd doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen, die leven onder de mensen, die staan te juichen langs de weg. De
zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De viooltjes vertellen over de nederigheid.

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653, mevr. H. Kleinjan tel. 0546-673614:
zieken: In het RZZ onderging dhr. GJ Ramaker (Vechtvoorde 43 ) een operatie. Binnenkort zal hij naar Clara gaan om te revalideren.
Daar zijn ook dhr. L. de Visser (Vechtvoorde 19) en mw. Oldenburger-Zuidema (Singelberg 15). Mw. Hetty Kleinjan neemt in Centrum
Noord CN 8, 9, 10, 11 en 15 waar nu mw. de Lange is uitgevallen. U kunt mw Kleinjan bereiken via tel: 0546-673614; e-mail:
hetty.kleinjan1@gmail.com
Agenda: maandag 10 april wijkteamoverleg CN-01, fam Heetebrij, Zwaluwstraat 54 1400 uur; woensdag 12 april afsluiting leerhuis de
passio van Johannes, de Schakel 1930 uur; goede vrijdag 14 april, ingetogen dienst met overweging nav Joh 18 en 19; 10.00 uur;
Stephanuskerk; paaszondag 16 april, 19.00 u zingen van de opstanding.

Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op 31 maart overleed Gerrit Jan Geertjes, op de leeftijd van 87 jaar. Hij werd de laatste jaren liefdevol verpleegd in Oostloorn,
afdeling De Bellefleur. Zijn vrouw woont aan de Trompstraat 10. De afscheidsdienst is gehouden op donderdag 6 april in de
Stephanuskerk. De begrafenis was op de begraafplaats aan de Bruchterweg. Wij leven mee met mevrouw Geertjes, de
kinderen, kleinkinderen, achterkleinkind en verdere nabestaanden. (dit bericht is vorige week zondag al afgekondigd).
Mw. H. Nijzink-Rigterink, Bisschopshof 39, wil iedereen hartelijk bedanken die zo met haar meegeleefd heeft d.m.v. een bezoekje,
kaartje, bloemen of telefoontje. Gelukkig gaat het nu weer de goede kant op. In het RZZ verblijft dhr. H. Meier, Gramsbergerweg 31;
Op de 1e Paasdag zijn er in de Höftekerk TWEE DIENSTEN: 9.00 UUR EN 10.30 UUR. In beide diensten is ds. Noordmans de
voorganger. Het koperensemble werkt mee om 10.30 uur. Iedereen is heel hartelijk welkom om het Paasfeest te vieren in de kerk!!
Voorafgaand aan de dienst van 10.30 uur is er een PAASONTBIJT in De Schakel. Wilt u/jij zich wel opgeven s.v.p? Dan weten we
hoeveel eieren we moeten koken! Het ontbijt is vanaf 9.00 uur in De Schakel. Opgeven bij René Odink: rene.petra.odink@gmail.com.
Goede Vrijdag – Stephanuskerk – 19.30 uur – Viering met Avondmaal
Op Goede Vrijdag is er om 19.30 uur een dienst waarin we het lijden en sterven van Jezus gedenken. De voorganger is ds.
Noordmans. We breken en delen dan ook Brood en Wijn. Welkom.

WIJK BAALDER – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
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! Na een week van lijden, sterven en stilte vieren we op 16 april het feest
van Pasen in de Baalderdienst. Het thema deze paasmorgen is “Leve het leven!”. In deze feestelijke dienst zullen twee mensen
belijdenis doen. De voorganger in de dienst is ds. Wim van der Wel, de organist is Bert Slijkhuis en ook de Nu je Onderweg-Band doet
mee. Voor de allerkleinsten is er oppas, de kinderen gaan naar de hal voor een leuk werkje en voor de tieners is er TOZ. Na de dienst
is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met een kopje koffie, thee of ranja. De dienst begint om 10.00 uur in sporthal De Kamp, u
bent van harte welkom!

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Beekdienst: Welkom, Lied 550; presentatie Palmpaasstokken; groet en bemoediging; drempelgebed; psalm van de zondan Lied 118:
7, 8 en 9; Kyriëgebed, Lied 558: 1, 2 en 3; gebed van de zondag; lezing Psalm 118: 1-2, 19-29; Lied 440; verhaal van de intocht; Lied
552; overweging; Lied 767; dank en voorbede, collecte, overgang naar de stille week; Mattheüs 26: 1-5; Lied 556, Zegen.
Zieken Janny Gercama, Fluitekruid 36, mocht afgelopen donderdag thuiskomen uit Clara Feyoena Heem. Ze zal nog verder moeten
herstellen van een hernia. We wensen haar daarbij sterkte toe. Dat doen we ook aan Dicky Gerrits, Floralaan 27 en we denken aan
alle zieken in onze wijk en wensen hen het goede toe en zo mogelijk herstel.
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.
Paasviering Zondag 16 april vieren we samen het Paasfeest in de Beek. Na het Paasontbijt begint de dienst om 10:30 uur. Welkom
Experimentele diensten. 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 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. Nieuwsbrief : er is ook weer de maandelijkse nieuwsbrief Baalderveld. Blijf verbonden.

Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345:
Bedankt! Mooi, indrukwekkend was het zondag 2 april. Onvergetelijk! Dank voor het schitterende cadeau. De warme woorden, kaarten
en attenties, in welke vorm dan ook, die we mochten ontvangen ter gelegenheid van het afscheid. Ieder die voor of achter de
schermen aan het afscheid hebben meegewerkt willen we hartelijk danken. Ja, we zijn ontzettend dankbaar voor al het goeds. Het
heeft ons geraakt, ontroert. ds. Joop Dijkstra. Uiteraard ook uit naam van Aly en onze kinderen.
Weer thuis na een periode van revalidatie in Clara FeyoeneHeem dhr. J. Otten, Toeslagweg 7
“Hartelijk dank voor de bloemen van afgelopen zondag, was een verrassing en we genieten ervan. Steef en Diekie Ramaker "

De Jarigen
11 apr
12 apr
12 apr
12 apr
13 apr
13 apr
15 apr
15 apr
15 apr

Mevr. W. Lenters-Tromp
Dhr. G.J. Kamphuis
Mevr. A. de Bruin-Veldhuis
Mevr. J.H. Snoeijink-Eggengoor
Dhr. J. Compagne
Dhr. IJ.J. Meijer
Mevr. H.H. Kampherbeek-Klokkert
Mevr. A.P. Breunesse-Kroeze
Mevr. B. Kruithof-Tieman

Burg Schuitestraat 116
Radewijkerweg 66
Burg Schuitestraat 78
Radewijkerweg 56
Badhuisplein 34
Bisschopshof 36
Burg Schuitestraat 76
J C J van Speykstraat 14/005
J C J van Speykstraat 14/287

7772 BT HARDENBERG
7791 RH RADEWIJK
7772 BT HARDENBERG
7791 RH RADEWIJK
7772 XC HARDENBERG
7772 WG HARDENBERG
7772 BT HARDENBERG
7772 ZC HARDENBERG
7772 ZC HARDENBERG

85 jr.
88 jr.
87 jr.
84 jr.
88 jr.
85 jr.
90 jr.
89 jr.
80 jr.

Mededelingen
Vanaf 1 april 2017 kunt u collectemunten halen op de volgende tijdstippen en plaatsen: Dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur op
het kerkelijk bureau, Scholtensdijk 22; Woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in ‘de Schakel’, Lage Doelen 5 en Donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur in ‘de Esch’, Hessenweg 47. Betaling van de collectemunten kan uitsluitend per pin! Hiermee
vervalt dus de uitgifte van collectemunten op de 1e donderdag van de maand in ‘de Schakel’ en de opening van het kerkelijk bureau op
donderdagavond. Let op: i.v.m. de ‘stille week’ kunt u donderdagavond 13 april GEEN collectemunten halen in ‘de Esch’.
Vandaag, zondag 9 april, zal voor de eerste keer in het nieuwe jaar weer de middag voor alleengaanden zijn. U bent vanaf 14:30 uur
weer van harte welkom in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45, om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar
een spel spelen, praten of gewoon samen zijn. Overal is ruimte voor. Graag heten we een ieder die wil komen van harte welkom op de
zondagmiddag voor alleengaanden
Collecten: 1e rondgang: Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze zondag is "Steun mensen met een handicap in Myanmar".
Dit is de laatste zondag van de 40-dagentijd. Er zal voor de dienst een beamerpresentatie 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. De ZWO commissie
Zondag na de morgendienst in de Höftekerk bleek mijn jas (herenjas –wit) niet meer aanwezig te zijn. Wel bleek daar een
soortgelijke jas (iets donker getint) nog aanwezig te zijn. Graag reactie – tel.no 0523 260262.
INLEVEREN SPAARDOOSJES. Zondag 16 april is er gelegenheid na de dienst om de spaardoosjes in te leveren bij het verlaten van
de kerk aan een diaken of een ZWO commissielid. Deze doosjes zijn aan u uitgereikt op 5 maart jl om te sparen in de 40dagen tijd
voor de projecten van Kerk in Actie. Mocht u na 16 april nog een spaardoosje thuis hebben wilt u dan contact opnemen met Mini Prins,
tel. 263625 of schrijf een mail naar miniprins@ziggo.nl.
De Kleding- en boekenbeurs van het DJP heeft € 2.340 opgebracht! Alle gevers en kopers hartelijk dank!
Expositie in de schakel. Mevr Luisman exposeert haar borduurwerken in de Schakel. U kunt deze bezichtigen op de maandagen,
woensdagen en donderdag ochtenden tussen 9.00 en 12.00 uur, en uiteraard de zondag ochtenden na afloop van de kerkdienst.
Ook dit jaar wordt een echtparenvakantieweek in het F.D. Roosevelthuis te Doorn georganiseerd. Hierbij wordt als doel gesteld
echtparen een onvergetelijke week te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner geheel wordt verzorgd en de
“mantelzorgpartner” wordt ontzorgd. Informatie kunt u verkrijgen via de diakenen mw. Joke Feenstra tel.nr 465 260, de heren HenkJan
Bouwhuis tel.nr. 613 844 / 06 518 38 659 en Herman van Olst tel.nr 265 388. Meer informatie is te verkrijgen op de site
www.rooseveltgroepoverijssel.nl.
Zingend naar de zondag. In de Hessenweg kerk zal zaterdag 29 april 2017 een zangavond worden gehouden o.b.v. organist Ellert
Bos. De avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Evenals voorgaande zangavonden zullen er bekende liederen uit
de bundel Johannes de Heer worden gezongen. De opbrengst van de collecte zal bestemd zijn voor Open Doors. Deze stichting zet
zich in voor vervolgde christenen wereldwijd. Iedereen is van harte welkom!
Kerkklank. Beste gemeenteleden, Bijna anderhalf jaar ontvangt u Kerkklank in nieuwe opzet. Een hele vooruitgang in vergelijking met
het vroegere kerkblad. Al blijft er e.e.a. te verbeteren. Gelooft u ons: we proberen Kerkklank nog beter te maken en ook meer te letten
op de planning. Eén van onze opmaakredacteuren heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werk voor Kerkklank. Daarom zoeken
we voor hem op korte termijn een opvolger. Hebt u affiniteit met redactioneel werk en in het bijzonder feeling voor de opmaak van ons
kerkblad, neemt u dan contact op met de redactie. Kerkklank maken we met elkaar. Mail naar kerkklank@pknhardenbergheemse.nl
of bel naar ds Leo van Rikxoort (0523-857189).
VoTo: Taizé Gebedsdienst. Deze is op zondag 30 april 2017 in de avonddienst van de Stephanuskerk. Deze viering komt in de plaats
van de viering die op 13 november 2016 vanwege problemen in de planning niet door kon gaan. Stilte en eenvoud, licht en lied staan
in deze viering centraal. De gemeente wordt inde viering actief betrokken bij het zingen van de uit de gemeenschap van Taizé
afkomstige liederen, die overigens allemaal in het Nieuwe Liedboek te vinden zijn. De voorganger is ds. G. Brandorff. De muzikale
medewerking wordt verleend door de Cantorij o.l.v. Dick Huijser.

