Zondag 7 mei 2017
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
10:00 uur Höftekerk
ds. P. Langbroek
mw. M. Wanders
dhr. J. Kamphuis
10:00 uur De Opgang
ds. W. van der Wel
fam. Kramer
dhr. T. Broekroelofs
10:30 uur Oostloorn
ds. G. Holverda
dhr. B. Blekkenhorst
19:00 uur Stephanuskerk
mw. N. Jonkers-Salomons
dhr. J. Muis
dhr. E. Nijzink
Collecten
1e Stichting Koen Oost Europa
2e Kerk
3e Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en in de Opgang is er kindernevendienst.

Bijzonderheden

Heilig Avondmaal
Baalderborg en ‘Together’

Orde van diensten
10.00 uur Höftekerk Orgelspel. Welkom en afkondigingen. Beginlied volkslied Wilhelmus 708:1 en 6. Begroeting. Drempelgebed met lied
290.Thema ‘Dag van Bevrijding.’ Paaslied 634:1 en 2 U zij de glorie. Gebed. Lezing Johannes 16:12 t/m 23 a. Pinksterlied 691:1,2 en 3 De
Geest van God waait als een wind op vleugels van de vrede. Overweging. Lied van vertrouwen. Lied 675:2. Dankgebed en voorbede met
lied 301f. Inzameling gaven. Wegzending. Vredelied 421.Zegen.
10:00 uur De Opgang Psalm 100; Stil gebed; Bemoediging en groet; Drempelgebed en gebed om Gods Geest: 836; Lezing: Prediker 3: 13, 9-11, overdenking 1 “er is een tijd om af te breken…..”; 971: 1 en 2; Lezing 2: Johannes 6:60-69; Overdenking 2: “willen jullie soms ook
weggaan….?”; 377:1-3; Lezing 3: 1 Thes 5: 12-20; Overdenking 3: “Wie niet in wonderen gelooft is geen realist”.; 769:5; Dankgebed en
voorbeden; Inzameling; Slotzang: 686; Uitzending en zegen. In het najaar hield ik in het centrum een preek die ging over de situatie waarin
onze plaatselijke kerk zich bevindt: terugloop. Mensen zeiden: die moet je ook in andere wijken houden. Nu ben ik niet zo vaak in
morgendiensten in andere wijken, maar zondag dus wel in Radewijk. Ik wil daar diezelfde dienst houden: over de terugloop en ons antwoord
en onze houding.
19.00 uur Stephanuskerk Welkom; Aansteken BB-kaars; lied 425 (ELB); Bemoediging en groet; lied 452 (ELB): 1, Lied 23c:, 2 en 5 Lied
683; Gebed; Lied 939, 218(ELB): 1, 2, TEKST “Samen delen”; lied 459:1 2 (ELB); Bijbelverhaal: lied 8b 1, 3 èn 4; Lied 422 (ELB): 1, 2; Lied
188 (ELB): Together ‘Mag ik dan bij jou’; Mat 14 vanaf vs 13: met zang; Lied 398 (ELB): 1 t/m 3; Lied 456 (ELB); Lied 218 (NLB) 1 t/m 5;
Zingen ‘Wij delen geloof’; Gedichtje; Gebed; Together zingt ‘Onze Vader’; Collecte; Together: ELB 226, ‘Samen voor altijd’; Lied 268 (NLB)
1, 2 , Zegen; lied 425 (NLB). Deze dienst is een ZANGDIENST, mede voorbereid door bewoners Baalderborg (Hof van Pepijn, Oldenburg).
Thema ‘Deel je leven’, m.m.v jongerenkoor ‘Together’ uit Lutten. Iedereen van harte welkom!
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653.
Zieken In Clara zijn voor revalidatie: dhr. de Visser (Vechtvoorde), mw. Oldenburger-Zuidema (Singelberg), mw. Gerrits-Ypma (Markt) en
mw. Krol-Ormel (Achterbrink). Mw. J.C.W. Moeken-Nowee (Fortuistraat 11) onderging een operatie in de Isalaklinieken te Zwolle.
Mw. de Lange mag van de ARBO arts geleidelijk aan haar werkzaamheden hervatten. In de komende weken neemt zij telkens een sectie
over van Mw. Hetty Kleinjan die haar vervangt. Miv deze week mw de Lange sectie CN-08, 09 en 10, mw Hetty Kleinjan CN 11 en 15. Mw.
de Lange is bereikbaar via 266653, Mw Kleinjan via 0546-673614 of hetty.kleinjan1@gmail.com
Dinsdag 16 mei is de jaarlijkse gemeenteavond. Deze keer komen dr Nijland en zijn vrouw het project Mpilo Mobile onder onze aandacht
brengen. Onze wijkgebonden collecte is voortaan voor dit doel bestemd. U krijgt allemaal een uitnodiging thuis via de contactpersonen.
Grote zaal de Schakel, zaal open 1930 u., aanvang programma 1945 u. U komt toch ook?
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Op zondag 30 april is plotseling overleden Jennegien Haandrikman-Robbert op de leeftijd van 87 jaar. Ze was sinds 18 oktober
1997 weduwe van Gerrit Jan Haandrikman en woonde Julianastraat 2b. Afgelopen zaterdag was er een dankdienst van Woord en
Gebed in de Höftekerk waarna zij bij haar man op de begraafplaats aan de Bruchterweg begraven is. We leven mee met haar
kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen voor wie zij iets betekende.
Zieken Sophia ziekenhuis, Dokter van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle. Kamer 125: dhr. H. Meier, Gramsbergerweg 31.
Huwelijk Gerda Noordmans en Joost van Duijn gaan trouwen op vrijdag 12 mei a.s. Ze trouwen in Hardenberg op het gemeentehuis.
Daarna is de kerkelijke bevestiging en inzegening in de Stephanuskerk om 14.00 uur. Voorganger in de dienst is de vader van de bruid, ds.
Pieter Noordmans. Iedereen is hartelijk welkom in de trouwdienst. Wij wensen het bruidspaar een mooie dag en een gezegende, gelukkige
toekomst.
Jubileum Op 10 mei zijn dhr. H. Klokkers (Oostloorn) en mw J. Klokkers-de Jong (Salland 20), 60 jaar getrouwd. Samen met hun zoon
Erik wensen we hen een mooie dag toe!
Verjaardagsfonds Centrum-Zuid. Woensdag 10 mei kunnen de busjes weer geleegd worden in de Schakel tussen 16.00 en 17.00 uur en
tussen 19.00 en 19.30 uur.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Zieken Arjan ten Brinke (Floralaan 102) Clara Feyoena Heem, revalidatie unit 1, kamer 10, Rheezerweg 73, 7771 TD Hardenberg. Wilt u
hem een kaartje sturen? Kleine moeite groot plezier.
Jubileum Zaterdag 6 mei zijn dhr. en mw. de Vries, de Weverij 19, 65 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met deze bijzondere
mijlpaal.
Baaldervelddienst Zondag 14 mei is er om 10:30 uur dienst in de Beek, Dorine Keizer zal dan voorgaan. Het wordt een feest, want de
muziekgroep Quint, muzikanten van de Baalderborg, zullen muziek voor ons spelen.Van harte welkom.
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
De volgende Baalderdienst is op zondag 14 mei om 10.00 uur in ‘de Kamp’. Voorganger is ds. van der Wel. M.m.v. het
liedboekkoor o.l.v. Bert Slijkhuis. Thema is: ‘Liefde is……’. Er is TOZ (Tiener Op Zondag) en de kinderen gaan iets maken voor
iemand die ze heel lief vinden. Na afloop is er gelegenheid om na te praten met een kopje koffie, thee of ranja met wat lekkers.
Wijk Radewijk
Bevestigingsdienst Op 21 mei zullen Rolf Gert Timmerman en Erik ter Wijlen worden bevestigd als diaken, we nemen dan afscheid van
diaken Aaldert Peeneman en ouderling Piet Volders. Piet Volders blijft wel in functie als pastoraal bezoeker.
Cantorij Radewijk Op dinsdag 9 mei en 16 mei is er geen cantorij. De eerstvolgende keer is dus op dinsdag 23 mei.

De Jarigen
08 mei
08 mei
08 mei
10 mei
11 mei
11 mei
11 mei
13 mei
14 mei
14 mei

mw. G. Zweers-Kremer, Salland 28, 7772 CZ Hardenberg
87 jaar
mw. B.G. Reinders-Roelofs, J C J van Speykstraat 14/157, 7772 ZC Hardenberg 87 jaar
mw. J. Lenters-van den Berg, Witte de Withstraat 19, 7772 XV Hardenberg
80 jaar
mw. A. Evers-de Vries, Parkweg 6, 7772 XT Hardenberg
81 jaar
mw. A. Steen Redeker-Knol, J C Kellerlaan 4, 7772 SG Hardenberg
89 jaar
mw. J.A. Berghuis-van der Kolk, De Bree 4, 7772 KA Hardenberg
81 jaar
mw. H.A. Kampherbeek-Timmer, Rodedijk 22, 7772 PH Hardenberg
81 jaar
dhr. H. Rigterink, De Mulderij 218, 7772 HM Hardenberg
81 jaar
dhr. R. Kuper, Bisschopshof 9, 7772 WG Hardenberg
85 jaar
mw. R. Meijerink-Klomparends, Bisschopshof 57, 7772 WG Hardenberg
81 jaar
MEDEDELINGEN
COLLECTE voor KOEN Stg. Kinderwerk Oost Europa Ned. (KOEN) is een interk. stichting met als missie volwassenen in Oost Europa
inspireren en motiveren om de Bijbelse boodschap uit te leggen aan kinderen. Zo zijn er vakantiebijbelweken in Slowakije, Oekraïne,
Roemenië, Hongarije en Servië. Ruim 26.000 kinderen bezoeken jaarlijks deze weken! Al het werk voor KOEN wordt gedaan door
vrijwilligers. De Diaconie ondersteunt dit kinderwerk via deze collecte. Van harte aanbevolen. Meer informatie: http://www.stichtingkoen.nl/www.bibliahet.eu. LUTHERFESTIVAL Op 13 mei zal in het hart van Hardenberg, op de Markt een festival zijn, georganiseerd door
allerlei kerken uit de regio Hardenberg en heeft tot doel: een plaats van ontmoeting te zijn en een plek waar je geïnspireerd kunt worden
d.m.v. vele activiteiten die aangeboden worden. De workshops zijn voor iedereen (veelal) gratis of voor een klein bedrag toegankelijk. Het
programma:10.00 uur viering in deelnemende kerken (voor Heemse en de Marslanden wordt de viering in de Witte of Lambertuskerk
gehouden). 11.15 uur ontvangst op de Markt waar Luther eigentijdse stellingen in ontvangst neemt, je kunt meezingen met de Jongeren
Band Bergentheim, je op het foodfestival genieten kunt van allerlei Bijbelse hapjes, waar verschillende gemeenten en organisaties zich
presenteren, en waar je elkaar ongedwongen kunt ontmoeten! 13.00 uur activiteitenprogramma met o.a. theater voorstelling van
Ferdinand Borger: 'Niet alleen het woord', zangworkshops, Kerk-op-schoot, bier proeven, Bible journalling, boekbinden, kliederkerk,
mediteren, schilderen. 15.30 uur slotviering in de Stephanuskerk. Op de Markt zijn gratis programmaboekjes beschikbaar. Houd de
Facebookpagina van het Lutherfestival in de gaten voor de laatste update van de tijden. Hartelijk welkom! FOTOGRAFIE THEMADIENST
Op zondag 14 mei om 10.00 uur is er een themadienst in de Stephanuskerk met foto’s van de groep ‘Fotografie’. Voorganger is ds
Noordmans. Na de dienst start de foto-expositie in De Schakel. ‘Deel je leven’. Tijdens de dienst worden de foto’s via de beamer vertoond.
De foto’s krijgen een zinvolle plek in het geheel van de viering. Welkom! Op zaterdag 20 mei om 19.30 uur organiseert de activiteiten
commissie een BENEFIET CONCERT in de Hessenwegkerk. Op deze avond kunt u genieten van het orgel en pianospel van Ronald Knol
en Harold Kooij uit Dwingeloo en van het Chr. gem. koor ‘Sursum Corda ’ uit Ane/Gramsbergen o.l.v. hun dirigent Harold Gossen. De
toegang is vrij. Er is wel een collecte die met de opbrengst van de paasactie bestemd is voor het hospice ’t Huis aan de Vecht, een bijzonder
goed doel. Wij zien u graag op 20 mei! Bestuur activiteiten commissie Hessenwegkerk. HELP SLACHTOFFERS HONGERSNOOD. zondag
14 mei is de 1e collecte in alle diensten bestemd voor de slachtoffers van de hongersnood in Afrika. De komende 6 maanden dreigt er
hongersnood voor meer dan 20 miljoen mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding. Alleen al in ZuidSoedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en lopen 5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen regen
verwacht. Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan ernstige en acute ondervoeding. Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel gedupeerde
gezinnen geen voedsel kunnen kopen. Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt. Door dreigende
hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is. Kerk in Actie levert al noodhulp in o.a. Zuid-Soedan,
Nigeria en Ethiopië. Helpt u mee door een financiële bijdrage om deze nood te verlichten via de collecte of door uw bijdrage te storten op
rekeningnummer NL65RABO0324986521 tnv ZWO Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse ovv. Hongersnood in Afrika.
VROUWENOCHTEND op woensdag 17 mei in de Sjaloomkerk, Hessenweg 57 te Hardenberg door de Interkerkelijke Werkgroep
ontmoeting met vrouwen. Spreekster: Ali de Goede uit Ede (oorspronkelijk uit Hardenberg). Thema; Ontdek Gods perspectief voor jouw
leven! Er is veel ruimte om vragen te stellen, te praten, te zingen, te bidden en wat te drinken. Welkom vanaf 8.45 uur, de koffie staat dan
klaar. Om 9.15 uur starten wij met het programma en sluiten af om 11.45 uur. Neem gerust een vriendin, buurvrouw of kennis mee. Er is
kinderoppas en er zal een boekentafel zijn. Er wordt een collecte gehouden om deze vrouwenochtenden te kunnen blijven organiseren.
Meer weten? Bel Else Smeding 0523270033 of Frony de Weerd 0618266062. 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
e
Misschien had u het al gehoord, maar het gaat door! Op naar een NIEUWE MUSICAL. Het is de 4 keer, dat wij dit als musical groep PKN
gemeente Hardenberg gaan spelen en wel in het weekend voor Pasen, 24 en 25 maart 2018, De titel is: Op zoek naar Judas. In de tijd
naar Pasen wordt het verhaal over Judas en de rol die hij speelde in het leven van Jezus neergezet. Wie was Judas, wat bezielde hem,
waarom maakte hij de keuzes die hij maakte? Enthousiast geworden? Kom dan donderdag 18 mei om 19.30 uur naar De Wanne.
Kunnen wij u/jullie alles over deze musical vertellen. Doordat de oefentijd vrij kort is, willen wij alvast voor de zomervakantie alles regelen,
zoals tekstboeken uitdelen, muziek en rolverdeling. Dan kunnen we na de zomervakantie direct starten. Wij hopen natuurlijk dat er met ons,
heel veel zangers-zangeressen/toneelspelers/creatievelingen/klussers/ deze musical neer willen zetten. De repetitieavond is op donderdag!
Wij hebben er ongelooflijk veel zin in. U/jullie ook? De stuurgroep:Gerda, Rianne, Koos en Dineke. OPBRENGST SPAARDOOSJES in de
40 dagen tijd De spaaractie die door het College van Diakenen en de ZWO commissie is gehouden tijdens de afgelopen 40dagen tijd heeft
€ 2.048,28 opgebracht. Dit bedrag is door de penningmeester van het College van Diakenen overgemaakt naar Kerk in Actie o.v.v. dat de
opbrengst verdeeld dient te worden over de 6 projecten van deze 40dagen tijd. Heel veel dank voor een ieder die aan deze actie heeft
meegedaan. 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 om het onderhoud uit te voeren. 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 0523263241/ligte143@planet.nl of Ben Bakkenes 0523-677200 /barendbakkenes@ziggo.nl
BEDANKT Dhr W. Veneman bedankt de gemeente voor de bloemen die hij afgelopen zondag mocht ontvangen Hij was blij verrast.
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 vrijdag 12 mei 2017 per mail naar kerkklank@pknhardenbergheemse.nl. HET KERKELIJK BUREAU is open: op dinsdag van
11.00 - 12.00 uur, Scholtensdijk 22, 7771 CV, tel. 0523-680833. E-mail: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl

