Zondag, 23 april 2017
Tijd
10:00 uur
10:00 uur
19:00 uur
10:30 uur

Stephanuskerk
De Opgang
Stephanuskerk
Oostloorn

Voorganger
Ouderling
ds. A. de Lange
dhr. G.J. Kelder
ds. R. Biewenga
mw. J. Hutten
ds. P.J.H. Noordmans fam. Nijeboer
ds. P.J.H. Noordmans

Collecten

1e Zending

2e Kerk

Organist
mw. A. Hamberg
dhr. J. Kamphuis
dhr. E. Nijzink
mw. H. Smit

Bijzonderheden
Heilig Avondmaal

3e Onderhoudsfonds

Tijdens de ochtenddiensten is er kinderoppas en in de Opgang is er kindernevendienst.
orde van diensten
Stephanuskerk, 10:00 uur. Stephanuskerk: welkom / aanvangslied: Ps 81: 1 en 2 / stil gebed / begroeting / vervolg
aanvangslied: Ps 81: 3 en 4 / verootmoediging: gebed / leefregel: I Pe 2: 1-6 (BGT) / zingen: lied 632: 2 / gebed van de
zondag / lezen: Joh 20: 19-29 (NBV) / zingen: Lied 620: 6, 7, 8, 9 en 10 / prediking / zingen: Lied 982: 1, 2 en 3 /
mededelingen / dank- en voorbeden / inzameling der gaven / viering van het heilig avondmaal: nodiging / tafelgebed /
lofzang: Lied 405: 1 / vervolg tafelgebed / zingen lied van verwachting: 747: 1 / gebed en onze Vader / vredegroet /
instellingswoorden / delen van brood en wijn - ondertussen zingen we: 634: 1 en 2; 381: 1, 2, 3 en 4; 377: 1, 2, 3 en 4 /
dankgebed / slotlied: 378: 1 t/m 5 / zegen beantwoord met een gezongen AMEN
Opgang, 10:00 uur: Welkom,Intocht Ps. 81 vs. 1,2,4;Stil Gebed, Aanvangswoord en Groet;Zingen Ps. 81 vs. 8 9
Gebed;Lezing ter overweging Lukas 24 vs.18-27;Zingen Nieuw Liedboek (NL) 662 vs. 1,4 “Heer, komt in deze tijd”
Bijbellezingen Gen. 28 vs. 10-17 Openbaring 1 vs. 12-20 (hierna gaat KND weg);Zingen NL 943 vs. 1,2,5,6;Preek ;Zingen
Gz 423 vs. 1,2,3,4 ; Dankgebed en Voorbede, Stil Gebed en Onze Vader;Collecte Zingen Ps. 150 vs. 1,2;Zegen
Oostloorn, 10:30 uur: Woord van welkom; Aanvangslied: Dank U voor deze nieuwe morgen; Votum en Groet; Inleiding
bij de dienst; Zingen: Daar juicht een toon; Gebed; Gedicht door een oma en haar kleinkind; Zingen: Zie de zon, zie de
maan; Bijbellezing: Johannes 20: 11-18 (Nieuwe Bijbelvertaling); Preek; Muziek: Weet je dat de lente komt ; Gedicht in
dialect; Zingen: U zij de glorie; Gebed; Collecte; Slotlied: Looft God, looft Hem overal; Zegen
Stephanuskerk,19:00 uur: Vooraf zingt Godiva: ‘Mijn Jezus, mijn redder’;Welkom en mededelingen;Votum en Groet
Aanvangslied:Lied 637:1,2,3,4 O vlam van Pasen steek ons aan (orgel);Gebed;Muziek en zang:1:Licht van de wereld
(Godiva)2.De kracht van uw liefde (Godiva,plus gemeente);Bijbellezing: Psalm 150 (NBV);Zingen: Lied 412: 3 U, Vader,
U zij lof op een verhoogde toon! (orgel) Muziek en zang 1.Halleluja aan het Lam (Godiva)2.Halleluja, Hij is opgestaan
(Godiva);Bijbellezing: Johannes 20: 11-18 (NBV);Korte overweging;Zingen:Lied 286:1,3 Waar de mensen dwalen in het
donker (orgel);Muziek en zang 1.Hoog is Uw Naam (Godiva)2.Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Godiva samen met de
gemeente);Gebeden;Collecte, intussen zingt Godiva: Christus onze Heer verrees -Slotlied: Lied 985: 1,3
Heilig,heilig,heilig,hemelhoog verheven (orgel);Zegen (3x amen)(orgel) Zingen met Godiva: Vrede van God
De Opgang 10.00 uur. Welkom; Ps 81: 1, 2 en 4; Stil Gebed; Aanvangswoord en Groet; Ps 81; 8 en 9; Gebed; Lucas 24:
18-27; Lied 662: 1 en 4; Genesis 28: 10-17; Openbaring 1: 12-20; KND; Overweging; Lied 943: 1, 2, 5 en 6; Lied 423: 1,
2, 3 en 4; Dankgebed en Voorbede; Stil Gebed; Onze Vader; Collecte; Ps 150: 1 en 2; Zegen.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653, mevr. H. Kleinjan tel. 0546-673614:
zieken: Dhr. GJ Ramaker (Vechtvoorde 43) is voor revalidatie in Clara. Daar zijn ook dhr. L. de Visser (Vechtvoorde
19) en mw. Oldenburger-Zuidema (Singelberg 15).
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. Deze week: mw de Lange sectie CN-08, mw Hetty Kleinjan CN-09, 10,
11 en 15. Mw. de Lange is bereikbaar via 266653, Mw Kleinjan via tel: 0546-673614; email: hetty.kleinjan1@gmail.com
Dhr. Benno Breukelman heeft om persoonlijke redenen zijn taak als pastoraal bezoeker in CN-03 neergelegd. Dat
vinden we jammer, maar we respecteren zijn besluit. We gaan op zoek naar een vervanger en voor de andere vacatures.
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. De uitnodigingen liggen klaar in de Schakel om door de pastorale bezoekers
naar de contactpersonen van hun wijkteam gebracht te worden.
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op 15 april overleed Lucas Jonkeren,op de leeftijd van 79 jaar. Hij woonde met zijn vrouw aan de
Bruchterweg 98. De begrafenis heeft donderdag plaatsgevonden. De afscheidsdienst werd gehouden in de
Stephanuskerk. Ons medeleven geldt mw. Jonkeren, de kinderen, kleinkinderen en alle nabestaanden. (dit
bericht is al afgekondigd).
Zieken: Mw Gesina Jansen, Irenestraat 13, is ernstig ziek. We leven mee met haar en haar partner Henry.
Sophia ziekenhuis,Zwolle: dhr. H.Meier, Gramsbergerweg 31 (Adres ziekenhuis: Dr v Heesweg 2, 8025AB Zwolle.K 125)
Heel hartelijk dank voor de bloemen. Wat fijn dat er zo aan je gedacht wordt. Hermien Harke, B. Schuitestraat.
Deze week heeft ds. Noordmans vakantie. Zijn collega ds. de Lange neemt waar. Op maandag 1 mei weer aanwezig.
Komende week is Neeltje Jonkers een week vrij. Noortje de Lange of Hetty Kleinjan nemen waar.
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Hartelijk dank voor het mooie paasstuk. We waren erg verrast en het deed ons erg goed. Ali en Jan Maathuis.
Ds. van der Wel heeft vakantie van maandag 24 april tot en met zondag 30 april. Ds. Langbroek neemt waar.

Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Op Zondag 30 april is de 2e Experimentele dienst om 10:30 uur in de Wanne met als thema “Veelkleurig verbonden”
We beginnen met het ochtendgebed en daarna is er het interactieve thema met vijf richtinggevende woorden: Ontmoeting
– Diversiteit–Diepgang-Je toekomst bewaren-Omzien naar elkaar. De wijkkerkenraad vindt het belangrijk u en jou bij
onze gemeenteopbouw te betrekken en te horen wat u zoal aan goeds en zegen ervaart in onze wijk. We horen dat
graag van jullie en daarom van harte welkom.
Baaldervelddiensten in de Beek zijn op: 14 en 28 mei, 4 juni Pinksterfeest,11 en 25 juni en dan sluiten we het seizoen
van ‘Samen Delen’ af op zondag 9 juli in de slotdienst m.m.v. ‘Samen op Weg’.
Wijk Radewijk :
Uitgifte collectemunten :Met ingang van mei elke 1e zondag in de maand bij de koster in De Opgang, na afloop van de
koffie. Betaling van de collectemunten kan uitsluitend per pin!
De Jarigen
24 apr Dhr. W. Veneman, Karel Doormanlaan 13,7772 XW,Hardenberg
91
jr.
25 apr
Dhr. C.J. Wilmink,Lage Gaardenstraat 88, 7772 CN,Hardenberg
87
jr.
26 apr
Mevr. H.J. Kelder-Lenters,Havenweg 138, 7772 AG,Hardenberg
85
jr.
28 apr
Mevr. H. Flierman-Bolks,Stationsstraat 5/401,7772 CG, Hardenberg
88
jr.
30 apr
Mevr. AG Schuitema-Willemsen,Alb.Risaeusstraat 23,7772 AT,Hardenberg 85
jr.
Mededelingen
Oostloorn – zondag 23 april – dienst samen met kinderen/jongeren. Het thema is ‘Nieuw leven’. Er is van alles te
doen. Een gedicht in het dialect. Een lied uit Opwekking kids. En veel vrolijkheid. We hopen dat de bewoners van
Oostloorn genieten – daar doen we het voor. Fijn dat zich flink wat mensen opgegeven hebben!
Deze zondagavond is er in de Stephanuskerk een zangdienst met medewerking van de gospelgroep GODIVA
(uit Lutten). Deze groep is voor ons een goede bekende. Ze gaan niet alleen voor ons zingen, maar ook met ons. De
dienst staat volop in het teken van Pasen. Zo zal Godiva ondermeer enkele liederen van hun paasmusical ten gehore
brengen. Voorganger is ds Noordmans. (zie voor de orde van dienst elders op dit kerknieuws/kerkcontact)
Ook vandaag 23 april, is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar een
spel te spelen, te praten of gewoon samen te zijn. 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.
Ouderenmiddag Hardenberg op dinsdag 25 april om 14.00 uur in De Schakel De middag komt Piet Westerveld met
dia’s van zijn rondreis door China.
Ook kunt dan ook nog inschrijven voor het reisje naar het oude ambachten en speelgoedmuseum in Ter Schuur.
Zondag 30 april is de 1e collecte in de Höftekerk 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. Info: https://weeshuisdamongo.wordpress.com
Musical Het is de 4e 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 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.
Repetitieavond is op donderdag! De stuurgroep:Gerda Rianne Koos en Dineke
Ook dit jaar wordt een echtparenvakantieweek in het F.D. Roosevelthuis te Doorn georganiseerd. Hierbij wordt als
doel gesteld echtparen een onvergetelijke week te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner geheel wordt
verzorgd en de “mantelzorgpartner” wordt ontzorgd. Meer info is te verkrijgen op de site www.rooseveltgroepoverijssel.nl.
Zingend naar de zondag. In de Hessenweg kerk zal zaterdag 29 april 2017 een zangavond worden 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 zal bestemd
zijn voor Open Doors. Deze stichting zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd. Iedereen is van harte welkom!
VoTo: Taizé Gebedsdienst. Deze is op zondag 30 april 2017 in de avonddienst van de Stephanuskerk. Deze viering
komt in de plaats van 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 inde 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.
De voorganger is ds. G. Brandorff. De muzikale medewerking wordt verleent door de Cantorij o.l.v. Dick Huijser.
‘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 tweetallen verricht,tenslotte moet het ook gezellig zijn In principe gaat het
om 1x/4 weken verrichten van tuinonderhoud als het onkruid wieden en het verwijderen van zwerfvuil. Grote klussen als
het snoeien van de leiplatanen wordt met zijn allen gedaan. De voortuin is belangrijk en vormt het visitekaartje van de
Höftekerk en is het zaak dat de ‘’tuin van Eden’’ er verzorgd bij ligt. Mogen we op uw inzet rekenen? Voor nadere info
kunt u contact opnemen met de heren Jan Henk Ligteberg/telefoon 0523 - 263241/ligte143@planet.nl of Ben Bakkenes
telefoon 0523 – 677200 barendbakkenes@ziggo.nl’’
Het clubseizoen voor kinderen 6 t/m 12 jr is met een paasmaaltijd/viering afgesloten.Bij elke bijeenkomst hebben de
kinderen wat geld meegenomen.Dit heeft € 148,00 opgeleverd voor de wensstichting Vechtdal.Deze stichting help
instanties en initiatieven door bv het aanschaffen van nieuwe shirts, speelgoed, muziek instrumenten en dergelijke.
Op donderdag 27 april is er geen uitgifte van de collectemunten in ‘de Esch’ i.v.m. Koningsdag.
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.

