Zondag, 11 maart 2018 Laetare
Erediensten.
10:00 uur
10:00 uur
10:00 uur

Höftekerk
Baalder
Radewijk

Voorganger
ds. P.J.H. Noordmans
ds. W. van der Wel
ds. A. de Lange

Ouderling
dhr. J. Kremer
dhr. J. Bakker
dhr. G.J. Ramaker

Organist
dhr. T. Broekroelofs
dhr. B. Slijkhuis
dhr. J. Broekroelofs

Bijzonderheden
bev. ambtsdragers
Heilig Avondmaal
Welkomsdienst ds. d. Lange.

10:30 uur
Oostloorn
ds. R.P. Heij
15:00 uur
Höftekerk
ds. M. Oostenbrink
mw. F. De Weerd dhr. H. Boerman
Sien dienst
19:00 uur
Stephanuskerk ds. W. van der Wel
fam. Drenth
mw. H. Smit
Vesper + Heilig Avondmaal
Collecten: 1e Binnenlands Diaconaat Sociale supermarkt; 2e Kerk; Uitgang Onderhoudsfonds. Tijdens de ochtenddiensten is er
kinderopvang en kindernevendienst. In de vesper verlenen Ynette Mulder en Jacqueline Sybesma hun medewerking met diverse fluiten.
woensdag 14 maart 2018 Biddag gewas/arbeid
19:30 uur
Höftekerk
ds. P. Langbroek
mw. M. Hoving mw. H. Davenschot
Collecten: 1e Diaconie 2e Kerk Uitgang Onderhoudsfonds.
Orden van diensten
Höftekerk 10.00 uur. Welkom; Psalm 84: 3 en 4; Stil gebed; Bemoediging en Groet; doven 4e kaars; de liturgische schikking; Lied 274;
Gebed; Leefregel; Lied 974: 1 en 2; Gebed; KND; Johannes 6: 1-15(NBV); Psalm 43: 4 en 5; Marcus 14: 66-72(NBV); Lied 25a;
Prediking; Lied 536; KND; Bevestiging van ambtsdragers; Psalm 134; Gebeden; Collecte; Slotlied: Lied 919: 1, 3 en 4; Zegen.
Radewijk 10.00 uur. Welkom; Psalm 122: 1; stil gebed; begroeting; Psalm 122: 3; Kyrië; Lied 713: 1, 2 en 5; gebed; liturgisch bloemstuk;
KND; doven kaars en projectlied; Johannes 6: 1-15(NBV); Psalm 23C: 1, 2 en 3; prediking; Lied 653: 1, 2 en 7; verbintenis ds. de Lange
aan gemeente Radewijk; Lied 704: 3; KND; mededelingen; gebeden; Collecten; Lied 546: 1-5; Zegen.
Stephanuskerk 19.00 uur. Thema: Liefde als de ander voor laten gaan. Muziek Canon van Pachelbel in D-groot; binnenkomst
Kerkenraad; stilte; doven kaarsen; Lied 536: 1-4; Bemoediging; drempelgebed van Lied 294; Lied 546: 1, 4 en 5; Psalmengebed Psalm
122; muziek uit Taizé door orgel en fluit “ Gebed; Lied 653 : 1, 2 en 5; Romeinen 12: 9-10; Lied 973: 1 en 2; Lucas 22: 14-27; Lied: 973: 3
en 4; Meditatie; Stilte; Muziek Lascia chío pianga (G.F. Händel); Nodiging; Lied 377; Lied 833; Avondgebed; Voorbeden; Stil Gebed; Lied
267: 1 en 4; Zegenbede; muziek Siciliano van J.S. Bach; Collecte bij uitgang.
Het thema van de liturgische schikkingen is ‘Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde’. Op onze levensreis is Jezus onze ingang naar
God toe, in hem ontmoeten we Gods onvoorwaardelijke liefde voor ons. Onderweg in de woestijn van deze wereld leert Jezus ons delen.
Want waar mensen leren breken en delen, daar zal genoeg zijn voor iedereen. Op deze 4e zondag breekt het licht van Pasen alvast een
klein beetje door: roze bloemen, vijf en twee. Achter de deur worden 4 paarse kaarsen gedoofd.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zondag 4 maart is overleden mw. Alie de Bruijn-Vredeveld (Schoutenhof) op de leeftijd van 83 jaar. Na een herdenkingssamenkomst gehouden op vrijdag 9 maart in "De Lariks", is zij gecremeerd. We leven mee met haar familie en vrienden.
Mw. A.M.C. Hamberg (Mulderij 126) verblijft in CFH : revalidatie unit 3, kamer 30. Mw.L. Moeken-Fransen (Marslaan 46) was afgelopen
week in het RZZ ivm een operatie. In het Radboud-ziekenhuis Nijmegen is op de IC opgenomen Angelina, dochtertje van Miranda Smit
en Pascal Slomp (Marslaan 42). Mw. Spijkers (Zwaluwstraat 44) wordt binnenkort opgenomen voor een operatie in het RZZ.
In de Isalaklinieken te Zwolle herstelt dhr Jan Mulder (Ged. Haven) van een zware operatie. Mw J. Hoogeveen-Aldershof, Havenweg 148,
ligt met een (long)ontsteking in het RZZ K 033. Dhr G. Lenters, Havenweg 78, verblijft in het Hospice om aan te sterken. Mw. G. ter
Wielen-Lugies, Havenweg 80, is nog in CFH.
Van harte bedankt voor de bloemen uit de kerk, uw telefoontjes en kaartjes met goede woorden rond mijn 85e verjaardag (mw. Lanting,
Bramerstraat 40)
Ds. en mw de Lange hebben vakantie van 12-25 maart. Ds. Noordmans neem voor ds. de Lange waar, mw. Jonkers voor mw. de Lange.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Mw. G.A.Segger-Kolthoff, Parkweg 101, verblijft in Clara Feyoena Heem, revalidatie unit 4. Dhr. H. Aalderink, J. van Riemsdijkstraat 25,
verblijft eveneens in Clara Feyoena Heem, revalidatie unit 4. Medisch Spectrum Twente, Enschede: dhr B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg
18, Brucht. Mw. Posthuma, Trompstraat 5, heeft onlangs een pacemaker gekregen.
Bevestiging kerkenraadsleden Centrum Zuid: vandaag, zondag 11 maart, worden Jan Henk Timmerman en Anno Sportel bevestigd als
ambtsdrager. De eerste als ouderling-kerkrentmeester, en de tweede als ouderling. We zijn hier erg blij mee.
Voto – Fotografie: maandagavond 12 maart om 20 uur is in De Schakel de laatste bijeenkomst van de werkgroep Fotografie. Daarna
maken we onze foto’s klaar voor de themadienst op 8 april, en voor de expositie.
Groothuisbezoekavond: dinsdag 13 maart om 20.00 uur in de Bisschopshof (voor wijk CZ 06 = Parkweg oneven nummers)
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Koffieochtend 70-plus: Woensdag 14 maart is er weer een koffieochtend voor 70-plussers in de Wijkboerderij. Inloop vanaf kwart voor
tien. Onze gast is Fred Hamhuis ,die ons een “rondleiding” door Zuid Afrika zal geven. Belooft weer een mooie ochtend te worden.
Ook vandaag is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar te praten of een spel te
spelen, gewoon samen te zijn. Overal is ruimte voor, graag heten we een ieder van u die wil komen van harte welkom op de
zondagmiddag voor alleengaanden. U bent vanaf 14:30 uur weer van harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45,
G.J. Kamphuis, Gramsbergerweg 84, is inmiddels in CFH, revalidatie-unit 1. Daar is ook dhr. F. Odink, Rodedijk 18.
Ds. Van der Wel is maandag en dinsdag afwezig i.v.m. de studie missionaire specialisatie.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Dinsdag kwam het verdrietige bericht dat de familie Rotgers afscheid heeft moeten nemen van Leon. De afgelopen tijd was
zwaar, maar de hoop bleef er elke keer weer. Nu is alles anders. Komende maandag zal de uitvaart en crematie plaats vinden. We
nemen hen mee in onze gebeden en blijven met dicht bij hen staan.
Twee weken geleden heeft Mies Hultink, Klaproos 77, door een val met haar fiets haar arm gebroken. Doordat het vlakbij haar schouder
zit kan er geen gips om. Stuurt u haar een kaartje om deze pijnlijke en lastige tijd een beetje dragelijk te maken?

Gerrit Veurink, Boterbloem 101 verblijft nog altijd in het UMCG, afdeling E2 kamer 95. Miny Drenthen, Roeterskamp 20 werd in de
afgelopen week opgenomen in het UMCG, afdeling D2 , kamer 67. Wilt u een kaartje sturen? Adres staat op website.
Basiscatechese: maandagmiddag 12 maart, na schooltijd voor groep 7 ( ook nog 19 en 26 maart) en dinsdag 13 maart voor groep 8 (en
dan 20 en 27 maart.) De volgende Baaldervelddienst is op zondag 18 maart. We vieren dan de Tafel van Brood en wijn. Op 1 april is er
de Paasviering in de Beek. Voor het Paasontbijt kunt zich per mail opgeven bij d.nijeboer@xs4all.nl .
Wijk Radewijk
Op dinsdag 6 maart overleed Evertje Borger-Reefmann, op de leeftijd van 82 jaar. Ze woonde met haar man aan de Grensweg 8,
te Loozen. De afscheidsdienst was gisteren, zaterdag 10 maart, in De Opgang, te Radewijk.. Daarna vond de begrafenis plaats op
de Larikshof. Wij leven mee met haar man, kinderen, klein- en achterkleinkinderen, en alle nabestaanden.
Omdat moeder een jaar geleden is overleden kregen we afgelopen zondag bloemen van De Opgang. Fijn dat er aan gedacht is! Jan en
Henny Broekroelofs.
De Jarigen
12 mrt Mevr. F. Bredewold-Batterink
Alberthus Risaeusstraat 20
7772 AV HARDENBERG 82 jaar
12 mrt Mevr. A. Takman-Kollen
Bisschopshof 12
7772 WGHARDENBERG 81 jaar
13 mrt Mevr. G.A. Brunink-Meijer
Koppellaan 4
7772 AK HARDENBERG 83 jaar
13 mrt Mevr. A.C. Menninga
Singelberg 21
7772 DAHARDENBERG 81 jaar
14 mrt Mevr. F.J. Klifman-de Jonge
Stationsstraat 2/B
7772 CJ HARDENBERG 85 jaar
14 mrt Dhr. H. Lopers
Bruchterweg 70/A
7772 BHHARDENBERG 84 jaar
14 mrt Mevr. D.K. Bruggeman-Schutte
Gramsbergerweg 9
7772 CT HARDENBERG 81 jaar
16 mrt Mevr. B.H.J. Muller-Hubert
W v Oldenburgstr 7/B-5
7772 AL HARDENBERG 90 jaar
16 mrt Dhr. R. Edelijn
Kanaalweg-West 111
7696 KA BRUCHT
89 jaar
17 mrt Mevr. A. Hamhuis-Kremer
J C J van Speykstraat 14/295
7772 ZC HARDENBERG 88 jaar
17 mrt Dhr. A. Ensink
Burg Schuitestraat 132
7772 BT HARDENBERG 83 jaar
17 mrt Dhr. P.H. Brouwer
Brinkstraat 14
7771 BE HARDENBERG 80 jaar
18 mrt Mevr. H. Stroeve-Koers
De Spinde 29
7772 HB HARDENBERG 87 jaar
18 mrt Mevr. G. Haandrikman-Doldersum
Witte de Withstraat 13
7772 XV HARDENBERG 83 jaar
Mededelingen
Jeugdwerk PKN nodigt jou uit: The Passion 2018. Ook dit jaar willen we weer met zoveel mogelijk jongeren in de leeftijd 12-18 jaar naar
The Passion in Amsterdam gaan. Vertrek is op donderdag 29 maart vanaf de Kamp. De kosten bedragen € 10,00 per persoon. We zullen
in groepjes van 5 a 6 personen met een begeleider zijn. Vervoer is geregeld met een bus. Voor meer informatie of aanmelden kun je voor
15 maart mailen naar rene.petra.odink@gmail.com. Vermeld in de mail je naam en je mobiele telefoonnummer.
Op woensdag 14 maart houdt de P.C.O.B.Hardenberg-Heemse haar vergadering in het Klokhuis te Oostloorn om 14.30 uur. Deze
middag is onze Paasviering en komt ds. P.J.H. Noordmans met ons de liturgie verzorgen. Allen hartelijk welkom. Voor info 0523-272019.
Op 19 maart organiseert VoTo i.s.m. de VU-vereniging te Amsterdam het publieksdebat “Veerkracht op leeftijd”. Debat over de
dagelijkse praktijk en realiteit van oud worden in Nederland en in de regio. Gastspreker op die avond is Martijn Huisman, wetenschappelijk
directeur van de Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA) en hoogleraar van de veroudering VUmc/VU. Hij zal spreken over hoe ’ouder
worden in Nederland’ is veranderd sinds begin jaren ’90 van de vorige eeuw en zal vertellen over veerkracht bij Nederlandse
ouderen. Andere deelnemers aan het debat zijn mensen uit praktijk en beleid van de regionale zorg voor ouderen. Dit zullen zowel
ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en professionals zijn. Zij en het publiek zullen met Martijn Huisman en met elkaar over de dagelijkse
praktijk en de realiteit van het ouder worden in debat gaan. In het kader van de lokale verkiezingen op 21 maart en ‘De week van de zorg’
zal deze avond bijzonder interessant kunnen zijn! Het debat begint om 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. De locatie is LOC
Hardenberg, Parkweg 1a2, Hardenberg. Graag aanmelden bij Aanmelden: mw. Adri Mensink, tel. 0523-251758, adrimensink@gmail.com.
Musical: Op zoek naar Judas. Heeft u nog geen kaarten? Er zijn nog kaarten beschikbaar. Wat zou het mooi zijn, wanneer de
Voorveghter evenals vorige keren 3x uitverkocht is. Bewust is er gekozen om de musical op te voeren aan het begin van de “stille week”.
Een mooi begin van deze week. Mogen wij zeggen: tot ziens in De Voorveghter op zaterdagavond 24 maart of zondagmiddag of -avond
25 maart. De aanvangstijden zijn: 19.30 uur en 15.00 uur. Kaartverkoop: Boekhandel Heijink, Voorstraat, of via de leden. Kosten: €7,50
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 6 april van 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 7 april van 10:00 tot 13:00 uur wordt
er weer een kleding- en boekenbeurs gehouden in de Schakel. De opbrengst is deze keer bestemd voor Gods Golden Acre. 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 in de weken voorafgaand aan de
kledingbeurs, het en uitpakken van de dozen. Voor informatie : Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl
Diaconale gezinsvakantie. In 2018 zal het Vakantiebureau, samen met RCN Vakantieparken, zich opnieuw inzetten om 100 gezinnen
met een bijstandsinkomen blij te maken met een vakantie op een van de vakantieparken in Nederland van RCN.” Voorwaarden: Deze
vakanties gelden voor gezinnen met 1 of meer schoolgaande (basisschool/middelbare school) kinderen (max. 6 personen) met een
inkomen op bijstandsniveau, die niet al in vorige jaargangen van deze vakantiemogelijkheid gebruik hebben gemaakt en voor gezinnen
voor wie dit echt de enige vakantie is per jaar EN per Diaconie mag één gezin worden aangemeld. Dus: weet u/jij een gezin dat gebruik
zou willen/kunnen maken van deze gelegenheid OF wilt u meer informatie? Laat het ons weten vóór 19 maart a.s.
via LZandman1949@kpnmail.nl of 0523-264266. Geheimhouding verzekerd. De Diaconie.
Eieren/paasmarkt. Deze markt wordt weer georganiseerd door de activiteitencommissie van de Hessenwegkerk. U kunt op vrijdag 23
maart kakelverse eieren/tokkelroom, heel veel leuke paasdecoratie’s, keramiek en andere leuke ‘hebbedingetjes’ aanschaffen. De
verkoop is deze dag bij de container van OPA achter de Hessenwegkerk. Eieren kunnen vooraf besteld worden via een bestellijst die u
krijgen na de dienst op 11 maart of bij koster Jaap, tel 262216. Ophalen kan ook op zaterdag 24 en 31 maart van 09.00 tot 12.00 uur bij
de Esch. Om de prijs hoeft u het niet te laten € 2,50 per 10 stuks of € 7,00 voor 30 stuks. Een potje tokkelroom kost slechts € 4,50. De
verkooptijden in de Schakel, Oostloorn, Clara en ’t Welgelegen vindt u in de laatste Kerkklank . De opbrengst is ook nu weer bestemd
voor Hospice ’t huis aan de Vecht , een huis die aan mensen in hun laatste levensfase een liefdevolle verzorging geeft . Zij kunnen onze
hulp heel goed gebruiken. Bestuur activiteiten commissie Hessenwegkerk
Hartelijk dank voor het prachtige bloemboeket dat ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag! mvr gr. Dika Nijman
Hartelijk dank voor het heel mooie bloemstuk dat we voor ons 50 jarig huwelijk mochten ontvangen van de PKN. Henk en Alie DamZomer.

