Zondag 16 april 2017, Pasen, feest van de opstanding
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
09:00 uur
Höftekerk
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. C. Dicke
dhr. H. Boerman
10:30 uur
Höftekerk
ds. P.J.H. Noordmans
dhr. H.J. Broekroelofs
dhr. H. Boerman
koperensemble
10:00 uur
Baalder
ds. W. van der Wel
fam. Drenth
dhr. B. Slijkhuis
10:30 uur
Baalderveld
ds. P. Langbroek
mw. J. Marsman
dhr. T. Broekroelofs
10:00 uur
De Opgang
ds. A. de Lange
mw. A. Peeneman
mw. H. Smit
19:00 uur
Stephanuskerk
ds. A. de Lange
mw. M. Hoving
mw. H. Davenschot
10:30 uur
Oostloorn
ds. J.H. Dunnewind
Collecten
1e Diaconie
2e Jeugdwerk JOP
3e Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en kindernevendienst.
Uitleg liturgische schikking Op deze Paasmorgen zien we een tuin vol witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane
Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht worden.

Orde van diensten
09.00 uur Höftekerk Orgelspel; Welkom; Aanvangslied: Ps 118:1,4,9; Stilte; Votum en Groet en Drempelgebed; Lied 216:1,2,3; Gebed voor allen in nood;
Glorialied 305:1,2,3; Gebed v/d zondag; Schriftlezing: Openbaring 22:1-5 (NBV); Lied Ps 43:3,4,5; Schriftlezing: Psalm 118:13-23, 29 (NBV); Lied 624:1,2,3;
Schriftlezing: Marcus 16:1-8 (NBV); Lied 637:1,2,3,4; Verkondiging; Lied 634:1,2; Gebeden; Collecte, orgelspel; Slotlied ELB 413:1,2,3,4; Zegen (3x amen).
10.30 uur Höftekerk Muziek voor de dienst; Welkom; Aanvangslied: Ps 118:1,4,9; Stilte; Votum/Groet/Drempelgebed; Gedicht: Tijd om op te staan (gelezen);
De brandende Paaskaars wordt feestelijk binnengedragen; Lied 216: 1,2,3; Gebed voor allen in nood; Glorialied 305: 1,2,3; Gebed v/d zondag; de kinderen
mogen naar de KND; Schriftlezing Openbaring 22:1-5 (NBV); Ps 43:3,4,5; Schriftlezing Psalm 118: 13-23, 29 (NBV); Lied 624: 1,2,3; Schriftlezing: Marcus
16: 1-8 (NBV); Lied 637: 1,2,3,4; Verkondiging; Lied 634:1,2; de kinderen komen terug; Gebeden; Collecte muziek; Slotlied ELB 413:1,2,3,4; Zegen (3x
amen); Muziek. 10.30 uur Baalderveld Lied 601 met koor. Welkom. Gedicht. Lied 630 met koor. Begroeting. Drempelgebed. De diakenen gaan de nieuwe
Paaskaars halen samen met 2 kinderen voor de KND kaarsen. Canon lied 290. Liturgische schikking: aandacht en uitleg. Lied 634. Themazetting. Zingen Het
leven krijgt weer kleur Inleiding thema. Zingen lied van school De Paasmorgen Gebed en Lezing van het Paasverhaal.Overweging Lied 982. In memoriam.
Dankgebed en voorbede. Speakers Corner. Collecte. Lied 642. Wegzending en zegen. 10:00 uur De Opgang welkom; aanvangslied: Lied 216: 1, 2,3; stil
gebed; begroeting; aandacht bloemstuk; kyrië; glorialied: Lied 634:1,2; gebed van de zondag; afronding paasproject; projectlied; lezen Joh 20:1-10 (BGT);
uitleg; Lied 600: 1 t/m 5; lezen Joh 20: 11-18 (BGT); luisteren naar Rebekka, Doreen; uitleg; Lied 630: 1 t/m 4; dank- en voorbeden; inzameling gaven;
slotlied: 642: 1:allen, 2-3 vrouwen/meisjes, 4-5 mannen/jongens, 6,7 allen; zegen beantwoord met Lied 642:8 (allen) 19:00 uur zangdienst Stephanuskerk
welkom; aanvangslied: 632: 1,2,3; stil gebed; votum en groet; inleiding; gebed; 1 Kor 15: 1-8; uitleg; Lied 617:1, 2,3; lezen 1 Kor 15:12-19; uitleg; Lied
620:1,7,8,9,10; lezen 1 Kor 15:20-26; uitleg; Lied 632:1,2; lezen 1 Kor 15:35-44; uitleg; Lied 625:1,2,3; lezen 1 Kor 15:50-57; uitleg; Lied 758;1,2,3; dank- en
voorbeden; inzameling gaven; lezen: 1 Kor 15:58; uitleg; Lied 717: 4; zegen, beantwoord met een gezongen AMEN

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653.
Zieken Dhr. G.J Ramaker (Vechtvoorde 43) is voor revalidatie in CFH. Daar zijn ook dhr. L. de Visser (Vechtvoorde 19) en
mw. Oldenburger-Zuidema (Singelberg 15).
Op zaterdag 8 april is plotseling overleden Maria Benjamins op de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde in Oostloorn. Donderdag vond
de afscheidsdienst en crematie plaats. Wij leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en iedereen die haar zal
missen.
Zondag 9 april is plotseling overleden mw. Hennie Meier-Meijer, Burg Bramerstraat 36. De dienst voorafgaande aan de crematie
was donderdag 13 april in de Witte of LambertusKerk te Heemse. We leven mee met haar man, kinderen en kleinkinderen, familie
en vrienden. Hennie Meier was 80 jaar.
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
0546-673614 of hetty.kleinjan1@gmail.com. Agenda dinsdag 18 april kerkenraad CNoord 19:30 uur Schakel. Donderdag 20 april Classis
De Esch 19:30 uur. Donderdag 20 april College v. Diakenen 19:30 uur De Esch. Zondag 23 april avondmaal in de Stephanuskerk 10:00 uur.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken Sophia ziekenhuis, Zwolle dhr. H. Meier, Gramsbergerweg 31. Dhr. L.Jonkeren, Bruchterweg 98, is naar CFH gegaan.
Avonddienst met gospelgroep GODIVA Op 23 april, de 1e zondag na Pasen, werkt het gospelkoor Godiva mee in de avonddienst in de
Stephanuskerk, 19.00 uur. Iedereen welkom in deze zangdienst. Voorganger ds Noordmans. Oostloorn dienst met kinderen/jongeren
Volgende week zondag 23 april willen we voor en met de bewoners van Oostloorn een mooie kerkdienst houden. We beginnen zoals altijd
om 10.30 uur. De dienst duurt maximaal 45 minuten. Kinderen en jongelui zijn hartelijk uitgenodigd aanwezig te zijn en misschien te helpen
bij een aantal dingen. Jullie aanwezigheid wordt door de bewoners van Oostloorn erg fijn gevonden. Ds Noordmans is voorganger. Een
kleine voorbereidingsgroep is bezig er iets moois van te maken. Opgeven of info? pjhnoordmans@gmail.com
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Maandag 10 april is Gerwin Lans plotseling overleden, hij woonde op de Boterbloem 176, een huis van de Baalderborg. Een groot
verdriet voor veel mensen, maar vooral voor zijn ouders Freek en Hennie Lans en zijn broer Alrik, die op het Grasklokje woont.
Vrijdag hebben we afscheid van hem genomen. Het waarom van het kruis heeft daar geklonken, maar ook het vertrouwen op de
goede Herder. Gerwin is 27 jaar geworden.
Baaldervelddienst Paasfeest Na het Paasontbijt, met dank aan o.a. de diakenen en Joost is er de viering van de Paasdienst. Thema is Sta
op. De voorbereidingsgroep is Annelies, Miranda, Marianne en Gré. Het koor Baalderveld zingt en er is de Speakers Corner. De nieuwe
Paaskaars brandt als teken van de aanwezigheid van de Levende. De volgende Baaldervelddienst is op 30 april. We komen dan samen in
de Wanne om met elkaar te praten over het thema “Veelkleurig verbonden”. De diensten in de Beek zijn op 14 en 28 mei, 4 juni Pinksterfeest, 11 en 25 juni en dan op 9 juli is er de slotdienst m.m.v. Samen op Weg. Wijkgemeente Baalderveld wenst jullie allemaal vrolijk Pasen.
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860: geen wijkberichten
Wijk Radewijk - ds. J. Dijkstra, tel. (op maandag van 9 - 10 uur) 0546-642345
Inleveren spaardoosjes Straks bij het verlaten van de kerk kunt u het spaardoosje van de 40-dagentijd-actie inleveren bij de diaken bij de
uitgang van de kerk. De opbrengst uit de spaardoosjes wordt verdeeld over alle zes 40-dagentijd-projecten. Vervanging ds. Dijkstra Voor
de komende maanden, zolang er nog geen opvolger van ds. Dijkstra beschikbaar is, zal ds. P.Langboek het aanspreekpunt zijn voor de
wijkgemeente Radewijk. Indien van toepassing zal er dan door hem in overleg met de andere predikanten/kerkelijk werkers worden
vastgesteld wie dan als vervanger zal optreden. Hierbij het verzoek aan de leden van de wijkgemeente om indien gewenst contact op te

nemen met de eigen pastoraal bezoeker. Deze zal vervolgens contact opnemen met ds. Langbroek. Mei actie Radewijk De wijkkerkenraad
heeft besloten dit jaar geen mei-actie te houden aangezien het saldo van de wijkkas zodanig is dat deze actie dit jaar niet nodig is. En
omdat de kosten van de al op een eerder moment bepaalde bestemming (aanschaffen nieuwe laptop en verbeteren van geluidsinstallatie in
kelder en ontmoetingsruimte) uit de algemene middelen kunnen worden betaald. Volgend jaar zal er wel weer een mei-actie worden
gehouden, we hopen dan weer op uw bijdrage te mogen rekenen. Opening expositie Tineke Smith ‘overleven’ Zaterdag 22 april 2017 om
17.00 uur De Opgang. Welkom en opening ds. J.Dijkstra. Muzikaal intermezzo Bernardien Hamhuis-Kampman; alt Eric Nijzink; orgel/piano
e
Exercices in Free love (1e deel) van Freddy Mercury. De kunstenaar aan het woord Tineke Smith. 2 intermezzo Improvisatie op het lied
‘Nada te Turbe’ tekst: Theresa von Avila, muziek: Jacques Berthier. Dankwoord en afsluiting Alie Veldsink. U bent van harte uitgenodigd om
nog even na te praten onder het genot van een drankje. Werkgroep Kunst in de Kerk te Radewijk
De Jarigen
17 april Dhr. F. Altena, Wulpstraat 7, 7771 AD Hardenberg
83 jaar
18 april Mw. G. Soer-de Vries, Hoogenweg 4, 7793 HL Hoogenweg
82 jaar
19 april Mw. G.W. Ranter-van der Veen, Toeslagweg 1, 7791 RS Radewijk
82 jaar
20 april Mw. H.G. Roelofs- Boerrigter, De Achterbrink 5, 7771 BX Hardenberg
88 jaar
20 april Dhr. J.H. Kampherbeek, Burg Schuitestraat 76, 7772 BT Hardenberg
88 jaar
20 april Dhr. D.J. Olsman, Burg Bramerstraat 202, 7772 CE Hardenberg
87 jaar
20 april Mw. W.G. IJzebrink-Hamhuis, Marslaan 10, 7772 XE Hardenberg
80 jaar
21 april Dhr. J. Mensonides,Badhuisplein 30, 7772 XC Hardenberg
86 jaar
22 april Dhr. G.J. van der Veen, Radewijkerweg 2, 7791 RG Radewijk
86 jaar
22 april Dhr. A. Oldenburger , Singelberg 15, 7772 DA Hardenberg
83 jaar
22 april Mw. A. Timmerman-Vos, Heemsermarsweg 6, 7771 AA Hardenberg
83 jaar
22 april Mw. J.H. Hamberg-Boers, Gramsbergerweg 76, 7772 PB Hardenberg
81 jaar
22 april Mw. H. Wijnbergen-Walgemoed, Heemsermarsweg 7, 7771 AA Hardenberg 81 jaar
23 april Mw. H. ten Brinke-Kremer, Het Weerdje 24, 7783 CT Gramsbergen
90 jaar
23 april Mw. J.H. Bril-Batterink, Olsmansdijk 7, 7793 HS Hoogenweg
85 jaar
23 april Mw. B.G. Compagne-Bosch, Burg Schuitestraat 122, 7772 BT Hardenberg 83 jaar
23 april Dhr. A. Reefman, Ulfershof 11, 7771 VZ Hardenberg
83 jaar
23 april Dhr. J.H. Jansen, Gedempte Haven 33, 7772 VD Hardenberg
83 jaar
MEDEDELINGEN JOP Paascollecte - Jongeren ontdekken de kracht van Pasen De opbrengst van de 2e collecte in alle kerkdiensten
op Paaszondag is bestemd voor JOP, de Jeugdorganisatie uit de Protestantse Kerk. JOP zet zich in voor het ontwikkelen van een nieuwe
catechesemethode, materialen en trainingen, zodat jongeren opnieuw of voor het eerst de betekenis en kracht van het Paasverhaal en
andere verhalen ontdekken. Helpt u mee? Dank alvast. De Diaconie. Spaardoosjes in leveren Höftekerk Vandaag is er NA de dienst van
9 uur en VOOR de dienst van 10.30 uur bij de 2 hoofd-/toegangen van de kerk de gelegenheid uw spaardoosjes inleveren. NA de dienst van
10.30 uur is er alleen bij de achteruitgang de gelegenheid om de spaardoosjes in te leveren. Uitgifte collectemunten Vanaf heden kunt u
collectemunten halen op: dinsdag van 11.00-12.00 uur op het kerkelijk bureau, Scholtensdijk 22. Woensdag van 10.00-12.00 uur in de
Schakel, Lage Doelen 5. Donderdag van 19.00-21.00 uur in de Esch, Hessenweg 47. Elke 1e zondag in de maand bij de koster in De
Opgang, Radewijkerweg 31. Betaling van de collectemunten kan uitsluitend per pin! Ook is het mogelijk collectemunten te bestellen via
onze webshop (www.pknhardenbergheemse.nl) of via de Kerkgeld app (te downloaden in de App Store (Apple) of Google Play (Android)).
Ouderenmiddag Hardenberg op dinsdag 25 april om 14.00 uur in De Schakel. Deze middag komt Piet Westerveld met dia’s van zijn
rondreis door China. Ook kunt u zich opgeven voor het reisje op 31 mei naar het speelgoed- en oude ambachtenmuseum in Ter Schuur.
Leiding gezocht voor DJP project. Voor het Diaconaal Jongeren Project zijn we op zoek naar leiding (bij voorkeur mannelijk). Het project
naar Pata Rat in Roemenië zal plaatsvinden van 29 juli t/m 12 augustus. Hebt u/jij interesse of voor meer informatie, neem dan contact op
met Tjalling Alkema, 0523-260418 of tjalling_alkema@hotmail.com Ook dit jaar wordt een echtparenvakantieweek in het F.D. Roosevelthuis te Doorn georganiseerd met als doel echtparen een onvergetelijke week te bezorgen waarbij de mindervalide partner geheel wordt
verzorgd en de mantelzorgpartner wordt ontzorgd. Meer info te verkrijgen op de site www.rooseveltgroepoverijssel.nl
Zingend naar de zondag In de Hessenwegkerk wordt zaterdag 29 april 2017 een zangavond 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 is bestemd voor Open Doors. Deze stichting zet zich in voor vervolgde christenen
wereldwijd. Iedereen is van harte welkom! VoTo: Taizé Gebedsdienst op zondag 30 april 2017 in de avonddienst van de Stephanuskerk.
Deze viering komt i.p.v. 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 in de 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. Voorganger is ds. G. Brandorff, m.m.v. de Cantorij o.l.v.
Dick Huijser. Kerkklank 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.
Een 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, neem dan contact
op met de redactie. Kerkklank maken we met elkaar. Mail naar kerkklank@pknhardenbergheemse.nl of bel naar ds Leo van Rikxoort (0523857189). Voor het onderhoud aan de voortuin van De Schakel is de tuinploeg op zoek naar extra hulp. Het onderhoud van de tuin en de
directe (straat-)omgeving wordt in 2-tallen verricht; tenslotte moet het ook gezellig zijn. In principe gaat het om 1x/4 weken verrichten van
tuinonderhoud (o.a onkruid wieden, verwijderen van zwerfvuil). Grote klussen (het snoeien van de leiplatanen) wordt met z’n allen gedaan.
De voortuin is belangrijk en vormt het visitekaartje van de Höftekerk; het is de 1e indruk als je bij De Schakel komt en is het zaak dat de ’tuin
van Eden’ er verzorgd bij ligt. Mogen we op uw inzet rekenen? Voor info: Jan Henk Ligteberg 0523-263241/ligte143@planet.nl of Ben
Bakkenes 0523-677200 /barendbakkenes@ziggo.nl Kerkhof Lambertuskerk I.o.m. de PKN Hardenberg-Heemse, eigenaar van kerkhof
Nijenstede (Stationsweg) voert een groep vrijwilligers van de Historische Vereniging Hardenberg (HVH) al 20 jaar onderhoud uit aan de
graven op dit kerkhof. Grafmonumenten worden hersteld en teksten weer leesbaar gemaakt. Op het kerkhof naast de Witte of
Lambertuskerk aan de Scholtensdijk (dus niet de begraafplaats!) willen we ook dit onderhoud gaan doen. Omdat voor dit kerkhof geldt dat
hier vaak voorouders van Heemsenaren zijn begraven, vragen we belangstellenden uit Heemse zich hiervoor te melden bij de HVH. Het
college van kerkrentmeesters heeft geen bezwaar dat ook op dit kerkhof de graven en grafmonumenten onderhoud gaan krijgen. Aanmelden per e-mail info@hvhardenberg.nl of via 0523-265624.
Bedankt Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk uit de kerk. Het was een grote verrassing! Hartelijke groeten, Willy Knol-Veldhuis.
Blij verrast waren we met het prachtige boeket bloemen uit de Beekdienst. Onze hartelijke dank daarvoor. Roel en Willy Enting.
We waren blij verrast met de bloemen die ons afgelopen zondag zijn gebracht. Hartelijk dank hiervoor. Fam. Compagner, Badhuisplein 34.

