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Zondag 18 maart 2018 5 zondag 40 dagen
Erediensten
10:00 uur
Stephanuskerk

10:30 uur
10:00 uur
10:30 uur
19:00 uur
Collecten

Voorganger

Ouderling

Organist

Bijzonderheden

ds. P.J.H. Noordmans
dhr. H.J. Broekroelofs dhr. H. Boerman
Liedboekkoor
Baalderveld
ds. P. Langbroek
dhr. A. Broekroelofs
Kees Kuiper (piano) Heilig Avondmaal
Radewijk
ds. M.S.Voet Hardenberg mw. A. Peeneman
dhr. E. Nijzink
Oostloorn
mw. M. Veenstra
dhr. B. Blekkenhorst
Stephanuskerk
ds. P. Langbroek
mw. A. Katsma
dhr. R. Hamberg Hanneke Hamberg sopraan
1e: Kinderen in de Knel Onderwijs Zuid-India 2e: Kerk uitgang: Onderhoudsfonds

Orde van diensten
10:00 uur Stephanuskerk Welkom; Aanvangslied: Ps 42: 1,4,7; Stil gebed; Bemoediging en Groet; Aandacht voor de liturgische schikking
en doven van de 5e kaars; Lied 562:1,2; Gebed om ontferming; Lied 368d (we herhalen dit lied enkele keren, telkens na de woorden: ‘zo
bidden wij U…’; het koor de 1e keer); De Tien Woorden als geloofsbelijdenis; Lied 1006; Gebed van de zondag; 1e Schriftlezing: Psalm 43
(NBV); Lied 852: koor vers 1; allen 2,3,4; 2e Schriftlezing: Johannes 12: 20-33 (NBV); Lied 625: koor 1; allen 2,3; 3e Schriftlezing: Marcus
15: 1-15 (NBV); Lied 556:1,5; Prediking; Lied 543: koor 1; allen 2,3; Gebeden; Collecte; Slotlied: Ps. 89:1,14,18; Zegen (3x amen)
10:30 uur De Beek Welkom en Afkondigingen. Aanvang: lied 987: 1,2, 4. Begroeting. Drempelgebed met lied 290. Liturgische schikking.
Gebed. Kindernevendienst. Project. Evangelielezing Johannes 12:20-33. Lied voor de Veertigdagen 556: 1,3,4. Overweging. Lied 384:5,6,
7,8,9. Dienst van de Tafel. Lied 421 Vrede voor jou. Dankgebed en voorbede. Collecte. Slotlied 838: 1, 4 O grote God die liefde zijt. Zegen.
10:00 uur De Opgang Afkondigingen; Lied 72: 1 en 4; bemoediging en groet; gebed van toenadering; Lied 835: 1 en 3; gebed; kinderen
naar nevendienst; eerste schriftlezing Jeremia 31:31-34; Lied 538: 1,3 en 4; tweede schriftlezing Johannes 12:20-33; Lied 650:1,2,3,4en 6;
preek; Lied 767: 1, 5,6 en 7 (onder het naspel komen kinderen terug uit nevendienst); gebeden; collecte; Lied 575: 1 en 6; zegen

Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Zieken Dhr Jan Mulder (Ged. Haven) is deze week weer thuis gekomen. Een voorspoedig herstel toegewenst! Mw J.
Hoogeveen-Aldershof, Havenweg 148, is weer in CFH (Rev. unit k5) . Mw. G. ter Wielen-Lugies, Havenweg 80, is er ook nog.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken Mw. G.A.Segger-Kolthoff, Parkweg 101, verblijft in CFH, revalidatie unit 4. Dhr. H. Aalderink, J. van Riemsdijkstraat
25, verblijft eveneens in CFH, revalidatie unit 4. Medisch Spectrum Twente (verpleegunit J 4 kamer 94), Enschede: dhr B.J.
Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht.
Op dinsdag 13 maart overleed Gerrit Lenters (Gait), op de leeftijd van 78 jaar. Hij werd verzorgd in het hospice en
woonde aan de Havenweg 78. Sinds 13 september 2011 was hij weduwnaar van Hennie Lenters-Stellink. De
herdenkingsdienst heeft op zaterdag 17 maart plaatsgevonden in de Stephanuskerk, waarna de crematieplechtigheid was op de Lariks. Wij leven mee met de nabestaanden, broers, zussen en andere familie en vrienden.
Op dinsdag 13 maart overleed Aly Lammers-Godeke, op de leeftijd van 84 jaar. Ze werd liefdevol verzorgd in de
Schoutenhof, waar ze al geruime tijd woonde. Met haar man, die overleed op 19 april 2015, woonde ze vele jaren
aan de Bruchterbeekweg 12a, Brucht. De afscheidsdienst was op zaterdag 17 maart in de Höftekerk. Daarna werd
ze begraven bij haar man op de Larikshof. Aly Lammers was moeder, oma en overgrootoma. We leven mee met de
nabestaanden, vrienden en kennissen.
Höftekerk – zondag 25 maart – doopdienst Komende zondag wordt er om 10.00 uur een mooie dienst gehouden. Het kindje
van Wiljon en Margrieta de Weerd-Idema wordt gedoopt. En er is medewerking van Rebecca en Doreen (zang). Welkom.
Ontmoeting met gemeenteleden Op maandag 26 maart zijn de gemeenteleden van de wijken 03, 04, 07, 08 en 14
uitgenodigd voor een ontmoeting met elkaar. Wij willen in een ontspannen sfeer met elkaar stilstaan rondom het jaarthema
'Kerkproeverij'. De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in kerkzaal Het Klokhuis in Oostloorn. We hopen u allemaal te
mogen begroeten! De wijkteams.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Zieken Dhr Olsman, Roeterskamp 49, verblijft op dit moment in het ziekenhuis. Wij wensen hem beterschap toe. Miny
Drenthen, Roeterskamp 20, kon de afgelopen week weer komen uit het ziekenhuis UMC Groningen. Gerrit Veurink,
Boterbloem 101 is na 20 weken verblijf in het UMC Groningen thuis in afwachting voor de stamceltransplantatie. Nog een heel
traject om te gaan voor hem en zijn gezin.We denken aan alle zieken thuis, we vergeten daarbij ook Miranda Herbers niet.
Basiscatechese maandagmiddag 19 maart na schooltijd voor groep 7 (en 26 maart) en dinsdag 20 maart voor groep 8 (en 27
maart.)
De volgende Baaldervelddienst is op zondag 1 april, het is dan Pasen. Voor het Paasontbijt kunt zich nog per mail opgeven
bij d.nijeboer@xs4all.nl
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
Zieken Dhr G.J. Kamphuis, Gramsbergerweg 84, is nog in CFH revalidatie-unit 1. Dhr. F. Odink, Rodedijk 18, is van CFH naar
het RZZ teruggegaan, kamer 142 Hij is heel ernstig ziek. Mw. Cocky Jansen, Baalderesch 87, moet binnenkort onderzoeken
ondergaan in het ziekenhuis in Enschede. Er zijn grote zorgen rond haar gezondheid.
Op zondag 25 maart is er om 10 uur weer een Baalderdienst in sporthal de Kamp. Deze Kind en Schooldienst is voorbereid i.s.m. de
onderbouw van de Elzenhof. Rudolf en Gea Zweers, Polberg 54, laten Elayh dopen (broertje van Olaf en Luka). Francis en Marloes
Herrijgers, Eiberhof 25, laten Saar dopen (zusje van Guus en Lotte). Thema is: (Palmpasen) Het geheim van het licht. Kinderen die een
palmpaasstok hebben gemaakt mogen deze meenemen, dit komt deze dienst goed van pas! Voorganger is ds. Wim van der Wel. Muzikaal
worden we begeleid door de NJOB. Voor de allerkleinsten is er oppas. Na afloop is er koffie, thee of limonade. Iedereen is van harte
uitgenodigd om deze dienst met ons mee te vieren!

Wijk Radewijk geen berichten ontvangen.
De jarigen
19 maart mw H. Smid-Hamhuis, J C J van Speykstraat 14/151, 7772 ZC Hardenberg
21 maart mw G. Entjes-ten Have, Reigerstraat 2, 7771 AL Hardenberg
21 maart mw A.S. de Gier, Vechtvoorde 52, 7772 VC Hardenberg
22 maart mw G. van den Poll-Braakman, Bisschopshof 59, 7772 WG Hardenberg
23 maart mw B. Geertjes-Waterink, Burg Schuitestraat 140, 7772 BT Hardenberg
23 maart dhr B.H. Bredewold, Alberthus Risaeusstraat 20, 7772 AV Hardenberg
23 maart dhr C. Vasse, Bruchterweg 59, 7772 BG Hardenberg
25 maart mw H.J. Breukelman-Heinen, Admiraal Helfrichstraat 57, 7772 BZ Hardenberg
25 maart dhr A. Ekkelenkamp, Westeindigerdijk 20, 7791 RV Radewijk

94 jaar
84 jaar
82 jaar
82 jaar
91 jaar
84 jaar
81 jaar
85 jaar
82 jaar

Mededelingen
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 (contante betaling)
Ouderenmiddag Hardenberg op dinsdag 27 maart om 14.00 uur in De Schakel Passie/Paasmiddag m.m.v. kerkelijk medewerkster Dorine
Keizer meditatie en Mw. Nijmeijer muzikale begeleiding. Voor vervoer kunt u bellen met dhr. Gerard Timmerman tel. 261735 (na 17.00 uur).
Stichting Present vraagt medewerking bij de samenstelling van zomerpakketten voor gezinnen die geregistreerd staan bij de voedselbank.
Wie helpt mee? Informatie en opgave via: info@presenthardenberg.nl. Van harte aanbevolen. De Diaconie.
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.
Paasontbijt Op 1e Paasdag 1april willen we evenals voorgaande jaren weer een Paasontbijt organiseren in de Schakel voor de dienst van
10.30 uur. Het ontbijt is voor jong en oud en we beginnen vanaf 09.00 uur. Opgeven is wel noodzakelijk. Dit kan bij René Odink via
rene.petra.odink@gmail.com
Eieren/paasmarkt Deze markt wordt weer georganiseerd door de activiteitencommissie van de Hessenwegkerk. U kunt op vrijdag 23 maart
bij de container van OPA achter de Hessenwegkerk kakelverse eieren/tokkelroom, leuke paasdecoratie’s, keramiek en andere leuke
‘hebbedingetjes’ aanschaffen. Eieren kunnen vooraf besteld worden via een bestellijst of bij koster Jaap, tel 262216. Ophalen kan ook op
zaterdag 24 en 31 maart van 09.00-12.00 uur bij de Esch. Kosten: € 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 bestemd
voor Hospice ’t huis aan de Vecht. Voor de eieren/paasactie komende week kunnen wij nog heel goed ‘mooi’ groen gebruiken zoals buxus,
taxus, gele conifeer en kronkelhazelaar. U kunt uw groen brengen op de parkeerplaats achter de Esch. Wij proberen er dan weer voor
iedereen mooie ‘stukken’ van te maken t.b.v. het Hospice ’t Huis aan de Vecht. Bestuur activiteiten commissie.
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
(zie www.godsgoldenacre.nl). 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 van
de kleding / boeken in de weken voorafgaand aan de kledingbeurs, het sjouwen van de dozen, het uitpakken van de kleding en boeken.
Voor meer 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. 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. Per Diaconie mag één gezin worden aangemeld. Weet u/jij een gezin dat hiervan gebruik wil/kan maken of wilt u meer
informatie, laat het ons weten vóór 19 maart via LZandman1949@kpnmail.nl / 0523-264266 Geheimhouding verzekerd. De Diaconie.
Collecten 1e rondgang Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze Zondag is “Geen kinderarbeid in de textielindustrie in India”.
De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India telt meer dan 10.000 kinderen die niet naar school gaan. Vaak werken deze kinderen van
migranten onder zeer slechte omstandigheden in de textielindustrie. De Indiase partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE doet er alles aan
om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. De medewerkers en vrijwilligers zoeken deze kinderen op in fabrieken, op straat en thuis.
Samen met de gezinnen werkt SAVE aan oplossingen: onderwijs voor de kinderen en het versterken van hun ouders. Inmiddels heeft SAVE
al 2 kinderarbeid vrije zones opgezet, waar niemand het accepteert als een kind niet op school zit. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op
rek.nr. NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO ovv Werelddiaconaat 40-dagentijd.
Op 19 maart organiseert VoTo i.s.m. de VU-vereniging te Amsterdam het publieksdebat “Veerkracht op leeftijd” over de dagelijkse praktijk
en realiteit van oud worden in Nederland en in de regio. Gastspreker is Martijn Huisman. 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 ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en professionals. 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 in het LOC Hardenberg (zaal is
open vanaf 19.30 uur). Graag aanmelden bij mw. Adri Mensink, tel. 0523-251758, adrimensink@gmail.com.
In de veertigdagentijd geeft het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor HCM i.s.m. Vocal Spirit uit Stadskanaal een Passie Concert op
woensdag 28 maart a.s. om 20.00 uur in de Höftekerk. Door Vocal Spirit uit Stadskanaal o.l.v. Ronald IJmker zal het 1e gedeelte van het
concert worden ingevuld. Door het HCM zal in het 2e gedeelte van het concert het Paasoratorium “Kleuren van Genade” van de
Amerikaanse componist Joseph M. Martin worden uitgevoerd. Afgewisseld met gelezen teksten van het Paasevangelie.
M.m.v. Chloë Elsenaar – viool, Jan Lenselink – vleugel, Ronald IJmker – orgel, Jet Sportel – voice-over. Het geheel staat o.l.v dirigent Jan
Quintus Zwart. Entree: € 5,00 p.p., kinderen t/m 12 jaar gratis, kaarten aan de kerk. Voor meer info zie de website www.hcmk.nl
Bedankt Tot mijn verrassing kreeg ik voor mijn verjaardag een prachtig bloemstuk. Hiervoor mijn oprechte dank. Mw J.Koopman

