Zondag 15 april 2018
Erediensten
Voorganger
Ouderling
10:00 uur Höftekerk
ds. W. van der Wel
mw. Z. Muis
10:00 uur Radewijk
ds. A. de Lange
mw. J.Hutten
10:30 uur Baalderveld
ds. P. Langbroek
dhr. Van Baardwijk
19:00 uur Stephanuskerk
ds. W. van der Wel
fam. Drenth
1e Diaconie
2e Kerk
Uitgang Onderhoudsfonds
Collecten
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang en kindernevendienst in Radewijk.

Organist
dhr. R. Hamberg
dhr. T. Broekroelofs
dhr. J. Broekroelofs
mw. H. Smit

Bijzonderheden
Heilig Avondmaal

Orde van diensten
10:00 uur Höftekerk Aanvangslied: Psalm 23 c; Stil gebed; Bemoediging en groet; Rond de bijbel: Gebed bij de opening van de bijbel;
Lezing: 2 Tim 2:11-13; Lezing: Johannes 21:1-19; Zingen: 649: 1, 3, 5, 6,7; Overdenking “Petrus vertelt”; Gezang 487: 1, oude liedboek en
221 nieuwe liedboek: 2 en 3; Onze gaven: Dankgebed en voorbeden, Inzameling; We vieren de Tafel; Lofzegging: Zingen: 985: 1 en 3;
Onze Vader; We wensen elkaar de vrede van Christus.; tijdens de maaltijd zingen we: 377; 388; 833; Dankgebed; Slotzang: 653: 1,2,5,7;
Uitzending en zegen
10:00 uur De Opgang Welkom; aanvangslied: Ps 33: 1; stil gebed; begroeting; Vervolg aanvangslied: Ps 33: 8; drempelgebed; leefregel: I
Joh 1: 5-7 (BGT); zingen: Lied 601: 1; gebed van de zondag; lezen: Joh 10: 11-18 (NBV); zingen: 653: 1, 6 en 7; ezen: Joh 21: 15-19 (NBV);
zingen: Lied 649: 1 t/m 7; prediking; zingen: Lied 974: 1, 4 en 5; mededelingen; dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader; inzameling van
de gaven; slotlied: Ps 23C: 1, 2 en 5; zegen beantwoord met een gezongen AMEN.
10:30 uur De Beek Welkom en afkondigingen. Beginlied 642 vers 1,2,3 en 8. Begroeting. Drempelgebed met lied 290. Thema: “Een nieuwe
weg.” Kinderen naar de nevendienst.Lied 288. Lezing Johannes 21 vers 1–14. Zingen lied 286.Overweging. Paaslied 634. Afscheid van
Dorine. In memoriam. Dankgebed en voorbede, Onze Vader. Inzameling van de gaven.Slotlied 675. Wegzending en Zegen. Gelegenheid
voor persoonlijk afscheid van Dorine. Ontmoeting met koffie.
19:00 uur Stephanuskerk Aanvangslied: 84: 1,3,4; Stil gebed; Bemoediging en groet; Gebed bij de opening van de bijbel; Johannes 21:17a; Zingen: 809; Uitleg; Zingen: 680: 1,2,3; Geloofsbelijdenis zeggen; 686; Dankgebed en voorbeden; Inzameling; Slotzang: 263; Uitzending
en zegen
Bij de zondagavonddienst In de avonddienst wil ik een themadienst houden onder de titel “Een kerk die uit de kerk komt….“ over
missionaire specialisatie. Ik wil er aandacht geven aan de missionaire specialisatie die ik als studie volg. Dat doen we in wijk Baalder samen
met de wijkkerkenraad ten behoeve van de opbouw van de wijk. Tegelijk denk ik dat het zoveel biedt dat het ook voor andere wijken
interessant kan zijn. Daarom wil ik er tijdens deze themadienst aandacht aan besteden. Voor veel mensen, denk ik, interessant, maar
misschien wel wat extra voor kerkenraadsleden uit andere wijken…. Welkom!
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653
Zieken Dhr. G. Groen (Oostloorn) is in het RZZ, kamer P31. De operatie bij mw.H.J. Breukelman-Heinen (A.Helfr.str.57) is goed verlopen.
Waarschijnlijk mag ze spoedig naar huis. Dhr Jan Kollen is opgenomen in de Isalaklinieken te Zwolle. Dhr en Mw Lennips zijn weer thuis
(Fortuinstraat) na een tijd van revalidatie in CFH. Dhr. A. Prins, Gedempte Haven 15, is weer opgenomen in Isala (Interne).
Mw J. de Vries-Jonkeren, Havenweg 106, revalideert in CFH (unit 2 K 15). Dhr. Jan Altena, Ged. Haven 45, verblijft op de Delle in CFH.
Mw J. Hoogeveen-Aldershof, Havenweg 148, is daar ook nog (herstel unit K5) .
Dinsdag 10 april is overleden mw. Fennie Lenters-Lammerink (CFH, daarvoor Meeuwenstraat 6). Ze was nog niet zo lang
weduwe van Gerard Lenters. Haar begrafenis is maandag 16 april na een dienst in de Larikshof die om 14.00 uur begint.
Vooraf kunt u de familie condoleren. We leven mee met allen die haar zullen missen.
Ontroerend om zoveel felicitaties te krijgen voor ons 50-jarig huwelijksjubileum. Heel hartelijk dank. Gert en Riek van Dijk.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507 en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744
Zieken Dhr. Klaas Haandrikman, Floralaan 26, is ontslagen uit het ziekenhuis en verblijft tijdelijk bij zijn zus aan de Stationsstraat, en
daarna in Beilen bij zijn broer. We wensen hem een goed herstel. Dhr B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht, is weer in CFH.
Dhr. D.J. Nijmeijer, Bisschopshof 7, is weer thuis, net als mw A. Jonkhans-Meijerink, Bisschopshof 25, met haar nieuwe knie! Dhr. H.
Kruithof, Salland 45, is in CFH De Esch kamer 9.
Op woensdag 11 april is overleden Aaltje Baarslag-Mik op de leeftijd van 96 jaar. Sinds 7 oktober 1990 was zij weduwe van
Freek Baarslag. Zij woonde aan de Burg. Bramerstraat 70. A.s. dinsdag is er vanaf 10.00 uur gelegenheid de familie te
condoleren in de Lariks, waarna zij na een dienst, die om 10.30 uur begint, begraven wordt op de Larikshof. We leven mee met
haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die haar dierbaar waren.
Themadienst FOTOGRAFIE uitgesteld naar 22 april Volgende week zondag om 10.00 uur is er een themadienst rond foto’s bij ons
jaarthema “Kerkproeverij. Een open huis”. De dienst is in de Stephanuskerk. We nodigen iedereen heel hartelijk uit om deze bijzondere
dienst mee te maken. De foto’s zijn erg de moeite waard, al zeggen we het zelf! Na de dienst start de expositie van de foto’s in De Schakel.
Een extra reden dus om een kopje koffie te blijven drinken!
Oostloorn Voor Oostloorn is er een nieuwe contactpersoon, namelijk mw Hakkers, Hondsdraf. We zijn blij dat ze ons wijkteam komt
versterken.
Bedankt Het meeleven van velen van u rond het overlijden van onze moeder en oma heeft ons erg goed gedaan. Daarvoor willen we u van
harte danken! Ds. Pieter Noordmans en familie.

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499
Zieken Arend Deuten (Floralaan 35) heeft in de afgelopen week in Zwolle een hartoperatie ondergaan, die goed is verlopen. Hij verblijft in
het RZZ. Gerrit Veurink (Boterbloem 101) is opgenomen in UMC Groningen voor een longoperatie. Wij ondersteunen de zieken in onze
wijkgemeente, ook hen die thuis zijn en leven met hen mee.
Op dinsdag 10 april is op de leeftijd van 92 jaar overleden Hinderkien Lennips. Zij woonde haar leven in Venebrugge aan de
Hoogenweg 57. Sinds april 2016 werd Hennie verzorgd in Clara Feyoena Heem. Wij leven mee met de familie en allen die
afscheid van haar nemen. Maandag 16 april is de afscheidsdienst om 10 uur in ‘De Lariks’ waarna aldaar de begrafenis zal
plaatsvinden.
Zondag 15 april nemen we in de Baaldervelddienst afscheid van Dorine Keizer na een periode van ruim vier jaar samen te hebben
gewerkt. Wij zijn dankbaar voor wat Dorine in onze wijk heeft gedaan. De komende tijd zullen we ons beraden over hoe de vacature in onze
wijk wordt ingevuld en hoe wij het pastoraat in de komende tijd vorm zullen geven.
WIJK Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860
Zieken G.J. Kamphuis, Gramsbergerweg 84, is weer thuis uit Clara Feyoena Heem! Heerlijk voor hem en zijn vrouw.
Baalderdienst Zondag 22 april is er om 10 uur weer een Baalderdienst in Sporthal de Kamp. Het thema deze ochtend is 'Wat moet je nou in
2018 met die Bijbelse regels?' Tijdens deze ochtend worden we muzikaal begeleid door de band Light en ds. Wim van der Wel is de
voorganger. Voor de tieners is er TOZ en de kinderen van groep 1 tot 6 gaan een leuke werkje maken! Voor de allerkleinsten is er oppas.
Na afloop van de dienst is er koffie, thee en limonade. Wij nodigen iedereen van harte uit!
Wijk Radewijk
Zieken Dhr Ekkelenkamp, Bouwhuisweg, is weer thuis na een tijd van revalidatie in het Roessingh te Enschede.
Vrijdag 6 april is plotseling overleden dhr. Harm Bolks (Veldsinkdijk). Zijn begrafenis was vrijdag 13 april na een dienst in de
Opgang. Dhr. Bolks was 81 jaar oud. We leven mee familie, vrienden en allen die hem zullen missen. (is al afgekondigd).
De jarigen
17 april Dhr. F. Altena, Wulpstraat 7, 7771 AD Hardenberg
84 jaar
18 april Mevr. G. Soer-de Vries, Hoogenweg 4, 7793 HL Hoogenweg
83 jaar
19 april Mevr. G.W. Ranter-van der Veen, Toeslagweg 1, 7791 RS Radewijk
83 jaar
19 april Dhr. A.D. Tiecken, Lage Gaardenstraat 92, 7772 CN Hardenberg
80 jaar
20 april Mevr. H.G. Roelofs-Boerrigter, De Achterbrink 5, 7771 BX Hardenberg
89 jaar
20 april Dhr. J.H. Kampherbeek, Burg Schuitestraat 76, 7772 BT Hardenberg
89 jaar
20 april Dhr. D.J. Olsman, Burg Bramerstraat 202, 7772 CE Hardenberg
88 jaar
20 april Mevr. W.G. IJzebrink-Hamhuis, Marslaan 10, 7772 XE Hardenberg
81 jaar
21 april Dhr. J. Mensonides, Badhuisplein 30, 7772 XC Hardenberg
87 jaar
21 april Mevr. J. Kollen-Edelijn, Salland 40, 7772 CZ Hardenberg
80 jaar
22 april Dhr. G.J. van der Veen, Radewijkerweg 2, 7791 RG Radewijk
87 jaar
22 april Dhr. A. Oldenburger, Singelberg 15, 7772 DA Hardenberg
84 jaar
22 april Mevr. A. Timmerman-Vos, Heemsermarsweg 6, 7771 AA Hardenberg
84 jaar
22 april Mevr. H. Wijnbergen-Walgemoed, Heemsermarsweg 7, 7771 AA Hardenberg
82 jaar
Mededelingen
Agenda maandag16 april vergaderen de wijkkerkenraden Centrum Noord en Zuid gezamenlijk (Schakel, aanvang 19.30 uur).
Dinsdag 17 april vergadert de wijkkerkenraad Radewijk (Opgang 19.45 uur).
Donderdag 19 april vergadert het college van diakenen (Esch, 20.00 uur)
Bid- en schrijfavond voor vervolgde christenen. Vrijdag 20 april van 19.30-21 uur in de Hessenwegkerk.
Redemption Children`s Home (vooraankondiging). Zondag 22 april is de 1e collecte in de dienst van 10.00 uur in de Stephanuskerk voor
Redemption Children`s Home in Ghana. Deze organisatie kent u wellicht van ons gemeentelid Jolanda Steenwijk. Doelstellingen van het
weeshuis: Het geven van liefde, een thuis, familie, verzorging en onderwijs aan weeskinderen die in de steek gelaten zijn, kinderen die zijn
mishandeld, en andere behoeftige kinderen. Onafhankelijk van hun afkomst, ras of religie. Voor meer informatie:
https://weeshuisdamongo.wordpress.com
Ouderenmiddag Hardenberg op dinsdag 24 april om 14.00 uur in de Schakel. Deze middag komt ds. Hazeleger met een lezing over
Moslims. Ook kunt u zich deze middag nog opgeven voor het reisje op woensdag 30 mei. De kosten hiervoor zijn € 15,00 bij inschrijving en
daarna nog € 10,00 in de bus.
Stekjesmarkt Radewijk Ook dit jaar willen wij weer de jaarlijkse stekjesmarkt organiseren en wel op zaterdag 12 mei april van 10.00 uur tot
13.00 uur op het plein bij de Opgang in Radewijk. De opbrengst is voor de Twentse wensambulance en st.rugzakjes voor kinderen in
Roemenië. Voor deze markt kunt u weer allerlei stekjes van tuinplanten en overbodig tuingereedschap inleveren. (graag opgepot en met
vermelding van de naam). Dit kan vanaf 21 april tot 5 mei op de volgende adressen: Fam. H. Hutten Hoogenweg 49, Fam. H. Peeneman
Lindeldijk 2a en Fam. Schutte A.Risaeustraat 4 Hardenberg. Omdat we deze markt voor de 15de keer organiseren staat er ook een
luchtkussen en is er verkoop van ijs. Dus neem gerust uw kinderen mee. Voor inlichtingen kunt mailen naar: lucschrotenboer@gmail.com of
bellen: 0523-216365
Resultaat paasactie Het waren weer geweldige dagen, de eieren- paasactie in de week voor palmpasen met als afsluiting de benefiet
zangavond op zaterdag 7 april. Dit heeft als resultaat gehad dat het bestuur van de activiteiten commissie van de Hessenwegkerk weer een
mooi bedrag kon overhandigen aan de bestuursleden van de vrienden van het hospice ‘t Huis aan de Vecht. Een cheque van maar liefst
€ 2.780. Wij willen iedereen die hier aan meegeholpen heeft om deze actie weer te laten slagen, heel hartelijk bedanken! Bestuur activiteiten
commissie Hessenwegkerk.
Vanwege Koningsdag is er op vrijdag 27 april géén inzameling van oud papier. Bestuur O.P.A. Hessenweg.
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 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

