Zondag, 25 maart 2018, Palmzondag
Erediensten
Voorganger
Ouderling
Organist
Bijzonderheden
10:00 uur,Höftekerk
ds. P.J.H. Noordmans
mw. J. Welleweerd
mw. H. Davenschot
10:00 uur,Baalder
ds. W. van der Wel
fam. Kelder
dhr. B. Slijkhuis
10:00 uur,Radewijk
ds. J. Dijkstra, Vroomshoop
mw. J. Hutten
dhr. J. Broekroelofs
10:30 uur,Oostloorn
dhr. H.W. Dorgelo
19:00 uur,Stephanuskerk ds. L. van Rikxoort
dhr. H. Polman
mw. H. Davenschot
Vesper
Collecten:
1e
Steun gezinnen Noord Oeganda 2e
Kerk
Uitgang Onderhoudsfonds
Tijdens de ochtenddiensten is er kinderopvang en kindernevendienst.
donderdag 29 maart 2018
Witte Donderdag
19:30 uur
Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans
mw. M. Hoving
dhr.R. Hamberg Heilig Avondmaal
19:00 uur
Radewijk
ds. P. Langbroek
dhr. L. Schrotenboer
dhr. J. Kamphuis Heilig Avondmaal
vrijdag 30 maart 2018
Goede Vrijdag
10:00 uur
Höftekerk
ds. A. de Lange mw. J. Kampman mw. H. Davenschot
19:30 uur
Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans
dhr. J. Muis
dhr. J. Kamphuis Heilig Avondmaal
19:30 uur
Höftekerk
ds. W. van der Wel
dhr. J. Martens
dhr. R. Hamberg
19:00 uur
Radewijk
ds. P. Langbroek dhr. G.J. Ramaker
dhr. J. Broekroelofs
Collecten:
1e
Diaconie 2e
Kerk
Uitgang Onderhoudsfonds
zaterdag 31 maart 2018 Stille Zaterdag
21:00 uur
Stephanuskerk ds. P. Langbroek dhr. H. Altena
dhr. T. Broekroelofs
Heilig Avondmaal
21:00 uur
Radewijk
ds. W. van der Wel
fam. Kramer
dhr. J. Kamphuis

Orde van dienst:
10:00 uur Höftekerk Voor de dienst zingen Rebecca en Doreen: - You raised me up - Halleluja-Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Ps 118:1-Stilte-Bemoediging en Groet; drempelgebed-Zingen: Lied 538:1,2,4-Onderwijzing bij de Heilige Doop-Rebecca
en Doreen zingen: ‘In het water van de doop…’ (Sela), intussen wordt de dopeling opgehaald en binnengedragen-Doopgebed-Met de
ouders bij het doopvont: Naamgeving ,Doopvragen-Zingen met Rebecca en Doreen: Nog voordat je bestond-Bediening van de doopOverhandiging van de doopkaars-Gedicht door Frony de Weerd-Zingen: Lied 868: 2 (hierna gaan we zitten)-Zingen met Rebecca en
Doreen: God van licht-Gebed-Schriftlezing: -Marcus 1: 1-11 (NBV) -Mattheus 3: 1-6, 13-17 (NBV)-Zingen: Lied 531: 3-Prediking-Zingen:
Lied 552:1,2-Gebeden-Collecte, intussen zingen Rebecca en Doreen het lied ‘Zegen’-Slotlied: Ps 87: 1,3,4-Zegen (3x amen)
10:00 uur Radewijk: Woord van welkom kerkenraad Zingen: Lied 272:1,3,4;Moment voor persoonlijk gebed;Bemoediging en groet;V.
Onze hulp is in de naam van de Heer,;A. die hemel en aarde gemaakt heeft;V. die trouw is aan wat hij heeft geschapen.;A. wat in hemel,
zee of aard woont, is in zijn hand bewaard.V. zijn barmhartigheid en vrede is met u/jullie
A. en met u. amen.;Gebed (afgewisseld met gezongen : kyrie);Zingen lied 22:2a;Gebed van de zondag;Zingen: Lied 611:1
Bijbellezing Markus 1:1-11;Zingen Lied 550:1,2,3;project knd;Preek;Zingen: Lied 1002:1,3,4 ;Geloofsbelijdenis;zingen: Lied 756:1,5,6
;Dankgebed/ voorbede;inzameling van de gaven;Zingen: lied 767:1,2,3,4;Zegen:
Goede vrijdag 19:30 uur Stephanuskerk: -Welkom-Aanvangslied: 1009: 1,3-Stil gebed-Bemoediging en Groet-Zingen: Lied 577:1,2,3
-Gebed-Schriftlezing: Johannes 19: 17-30 (NBV)-Muzikaal meditatief moment-Schriftlezing: Efeziërs 1: 3-14 (NBV)-Zingen: Lied
556:1,2,4-Prediking-Muzikaal meditatief moment-Zingen: Lied 377: 1,2,4,5,7-Voorbede-Nodiging avondmaal-Inzameling van de gavenTafelgebed-Zingen: Lied 405:4-Tafelgebed (vervolg)-Gebed des Heren: Onze Vader-Brood en wijn worden door de banken rondgedeeld,
intussen is er muziek-Gebed na de maaltijd-Slotlied: Ps. 43:3,4,5-Zegen (3x amen)
Goede vrijdag:19:30 uur Höftekerk: Deze dienst, die onderdeel uitmaakt van de Paascyclus zullen we op een wat bijzondere manier
afsluiten. Voor in de kerk komt een sober kruis te staan met daaronder een mandje. In de banken zullen pennen liggen met lege briefjes.
Omdat het kruis van Christus symboliseert dat Hij al onze lasten op zich neemt, kan u/jij als je dat wilt bij het verlaten van de kerk dat wat
je kwijt aan dat wat je leven zwaar maakt opschrijven en in het mandje – uiteraard dichtgevouwen – neerleggen bij het kruis. Ondertussen
zal er zacht een Taizélied klinken, waar ieder die dat wil aan kan meezingen.
Wijk Centrum-Noord - ds. de Lange, mevr. N. de Lange tel. 266653:
Zieken Mw G. ter Wielen – Lugies (Havenweg 86) is weer thuis
Wijk Centrum-Zuid - ds. Noordmans, tel. 261507; en mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744:
Op maandag 19 maart is overleden Aaltje Wilpshaar-Leferink op de leeftijd van 100 jaar. Sinds 1 juli 2000 was zij weduwe
van Egbert Wilpshaar. Zij woonde aan de Burg. Bramerstraat 120 . A.s. maandag is er vanaf 13.30 gelegenheid de familie te
condoleren in de Lariks, waarna zij na een dienst, die om 14.00 uur begint begraven wordt op de Larikshof. We leven mee met
haar kinderen,klein- en achterkleinkinderen en achterachterkleinkind en allen die haar dierbaar waren.
Zieken: Dhr. Jan Altena, Ged. Haven 45, verblijft vanwege een gebroken heup, nu op de Delle in CFH. Mw J. Hoogeveen-Aldershof,
Havenweg 148, is in CFH (herstel unit K5) . Mw. G. ter Wielen-Lugies, Havenweg 80, is inmiddels weer thuis. Vanuit het Radboudziekenhuis Nijmegen is Angelina, dochtertje van Miranda Smit en Pascal Slomp (Marslaan 42) weer thuis. Een intensief traject van
revalidatie voor Angelina volgt voor haar en haar ouders. We wensen hen heel veel liefde en geduld toe. In CFH zijn voor revalidatie: mw.
G.A.Segger-Kolthoff, Parkweg 101;dhr. H. Aalderink, J. van Riemsdijkstraat 25; dhr B.J. Spijkers, Bruchterbeekweg 18, Brucht.
Sophia ziekenhuis Zwolle: dhr. Klaas Haandrikman, Floralaan 26 Centrum Noord:RZZ: mw J. Lennips-Zwartscholten, Fortuinstraat 9
(binnenkort naar CFH voor revalidatie). Welgelegen, Gramsbergen: dhr.R. Lennips, Fortuinstraat 9. Mw. A.M.C.Hamberg, Mulderij 126,
en Mw. A.Spijkers-Altena, Zwaluwstraat 44, zijn weer thuis
Jan en Jannie Ringenier-Veneberg, M.H. Trompstraat 18, hopen op 28 maart hun 60 jarig huwelijk te vieren. Wij wensen hen een
feestelijke dag toe en Gods zegen over de tijd die hen samen nog gegeven is!
Wijk Baalder – ds. van der Wel, tel. spreekuur van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860:
Op 19 maart overleed op de leeftijd van 85 jaar Frederik Odink, Rodedijk 18. Hij ging de laatste tijd achteruit. Nadat
behandeling in het ziekenhuis geen zin meer bleek te hebben is hij naar huis gegaan. Daar op zijn geboortegrond en waar hij
zijn hele leven woonde, liefhad en werkte is hij gestorven in rust. De begrafenis was vrijdag jl. na een afscheidsdienst in de
Stephanuskerk, waar hij gedoopt is, belijdenis deed, getrouwd is, kortom, zijn geestelijk huis. We leven mee met zijn vrouw
Hennie- met wie hij 59 jaar getrouwd was, zijn vijf dochters en hun mannen, kleinkinderen en achterkleinkinderen.
Op 21 maart overleed in de leeftijd van 68 jaar Geertje Bos-Wever. Ze was al langere tijd ziek. Haar man, Harry, overleed al in 2015.
Geertje was zoals we dat vroeger noemden “blijkgever van belangstelling”. Dat hebben we in de kerk gelukkig vervangen door een veel
mooier woord: “vriendin van de kerk”. Op haar manier was ze graag betrokken, maar die betrokkenheid is dan zó dat ze geen kaars
ontstoken wilde hebben in de kerk. We gedenken haar wel in onze gebeden en leven mee met haar (schoon) kinderen Jurrie en Janet,
en Gea en Stendert en hun kinderen. Geertje woonde aan de Oosthof 27. De crematieplechtigheid was zaterdag jl. in de Lariks.

Op 22 maart overleed op de leeftijd Hendrik Zagers in de leeftijd van 92 jaar. Hij woonde aan de Hardenbergerweg 15 met zijn
achterneef Gerjan. Dagelijks was nicht – en moeder van Gerjan – Janny Bolks bij hem. Zijn overlijden kwam plotseling. Hendrik
was een diep gelovige, levenswijze man. Voorafgaand aan zijn begrafenis zal er een dienst worden gehouden in de
Stephanuskerk – vanouds ook zíjn geestelijk huis – op
dinsdag a.s. om 14.00 uur. Voorafgaand aan de dienst is er
gelegenheid tot condoleren. De begrafenis zal aansluitend plaatsvinden op de begraafplaats in Gramsbergen. We leven mee
met zijn familie.
Zieken: G.J. Kamphuis, Gramsbergerweg 84, is nog in CFH, revalidatie-unit 1. Hij gaat gelukkig goed vooruit.
Ook vandaag bent u vanaf 14:30 uur bent u weer van harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder, om onder het genot van een kop
koffie of thee gezellig met elkaar een spel spelen, praten of gewoon samen zijn. Overal is ruimte voor.
Op zondag 1 april om 10.00 uur vieren we samen Pasen in sporthal ‘de Kamp’. Het thema van deze dienst is ‘De tuin in bloei’. Wim van
der Wel is onze voorganger en de muzikale medewerking is deze keer van jeugdkoor Animato. Voor de kleintjes is er oppas, voor de
kinderen t/m groep 6 is er een kinderwerkje en voor de tieners is er TOZ. Na afloop van de dienst is er koffie, thee en ranja met wat
lekkers. Iedereen is van harte welkom in deze fleurige dienst.
Wijk Baalderveld - ds. Piet Langbroek, tel. 267363; kerkelijk werker Dorine Keizer tel. 06-13488499:
Op dinsdag 20 maart is na een periode van afnemende gezondheid is op de leeftijd van 69 jaar overleden Gerrit Bomhof. Hij
woonde aan de Ganzebloem 47 met Jeannette van de Riet.De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 28 maart om
10.30uur in uitvaartcentrum De Lariks, Oldemeyerweg 3, 7794 RL Hardenberg. Wij wensen Jeanette, de familie en vrienden in
deze dagen kracht toe.
Zieken: Dhr Olsman, Roeterskamp 49, is weer thuis uit het ziekenhuis.
Op zondag 1 april vieren we Pasen in de Baaldervelddienst.
Heel erg bedankt voor de lieve kaarten die ik mocht ontvangen. Ook voor de grote kaart vol met namen vanuit de Beekdienst. Mies
Hultink, Klaproos 77.
Afscheid kerkelijk werker: De wijkkerkenraad nodigt u en jou van harte uit voor de Baaldervelddienst op zondag 15 april in de Beek
waarin Dorine Keizer afscheid* van ons neemt als kerkelijk werker in onze wijkgemeente.
*Mijn reistijd tussen Wageningen en Hardenberg wordt, door de drukte op de weg, steeds langer. Om die reden ben ik op zoek gegaan
naar werk dichter bij huis. En dat heb ik gevonden in Veenendaal. Helaas betekent dat ook dat ik afscheid neem van Hardenberg. Veel
van u hoop ik persoonlijk gedag te zeggen. Ik dank u hartelijk voor al het vertrouwen en de gastvrijheid. (zie verder in de Kerkklank).
Wijk Radewijk
Ouderenmiddag Radewijk: Op dinsdag 10 april houden we onze paasviering om 15.30u in De Opgang.. Aansluitend een broodmaaltijd.
Stekjesmarkt Radewijk: Ook dit jaar willen wij weer de jaarlijkse stekjesmarkt organiseren en wel op zaterdag 28 april van 10.00 uur tot
13.00 uur op het plein bij de Opgang in Radewijk. 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 9 april tot 21 april op de volgende adressen:
Fam. H. Hutten Hoogenweg 49, H. Peeneman Lindeldijk 2,Schutte A.Risaeustraat 4, Hberg.

De Jarigen
26 mrt
26 mrt
27 mrt
28 mrt
29 mrt
29 mrt
31 mrt
31 mrt
31 mrt

Dhr. R. Vasse
Gramsbergerweg 26,7772 CW,Hardenberg
Mevr. E.J. Lenters-Weiden,Vechtvoorde 11,7772 VA,Hardenberg
Mevr. E. Borneman-Valkman,Van Wevelinckhovenplein 18,7772 VJ,Hardenberg
Dhr. C. Hogenberg,Salland 54,7772 CZ
,Hardenberg
Mevr. W.G. Mulder-Eggengoor
Admiraal Helfrichstraat 67,7772 BZ,Hardenberg
Mevr. G. van der Veen-Pas,Radewijkerweg 2,7791 RG,
Radewijk
Mevr. J. Klokkers-de Jong,Salland 20,7772 CZ,Hardenberg
Mevr. M. Valkman-Altena,Kanaalweg-Oost 96,7793 HB
Hoogenweg
Mevr. H. Huising-Stoffers,Lage Gaardenstraat 23,7772 CK,Hardenberg

91
83
85
92
84
84
84
80
80

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

Mededelingen
Collecte:“ Steun voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda”. Armoede, ziekte en huiselijk geweld maken het leven van moeders in
Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken
vrouwen in gebieden waar door de jarenlange burgeroorlog veel geweld is geweest.. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids,
traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt
om een actievere rol te spelen in hun gezin, kerk en dorp. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr. NL65RABO0324986521 t.n.v. de
ZWO o.v.v.: Werelddiaconaat 40-dagentijd
Uitleg liturgisch schikken Veertigdagentijd: de intocht in Jeruzalem. Het thema 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.Jezus wordt als een koning
binnengehaald, maar de ezel waarop hij zit weerspiegelt het tegenovergestelde. De mensen leggen hun mantels als een rode loper over
de weg. Nu roepen zij nog ‘hosanna’, maar al snel zal het omslaan in ‘kruisig hem’.In de schikking ligt een slinger van rode bloemen en
klimop: symbool voor de ‘koninklijke weg’ die Jezus gaat , een weg van onvoorwaardelijke liefde en trouw, aan God en mensen.Langs
de weg liggen buxus takken. Achter de deur worden alle 6 kaarsen gedoofd
Passie Concert HCM: In de veertigdagentijd geeft HCM met Vocal Spirit uit Stadskanaal een Passie Concert op woensdag 28 mrt in de
Höftekerk, aanvang: 20.00 uur. Vocal Spirit o.l.v. Ronald IJmker zal het eerste gedeelte van het concert invullen. HCM zal daarna het
Paasoratorium “Kleuren van Genade” van de Amerikaanse componist Joseph M. Martin uitvoeren. Het oratorium is bewerkt voor mannen
koren door Jan Quintus Zwart. Het wordt afgewisseld met gelezen teksten van het Paasevangelie. Aan het concert werken mee Chloë
Elsenaar ,viool; Jan Lenselink ,vleugel; Ronald IJmker ,orgel en Jet Sportel ,voice-over. Entree: € 5,00, kind t/m 12 jr gratis, www.hcmk.nl
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. De opbrengst is bestemd voor Gods Golden Acre (zie www.godsgoldenacre.nl). Heeft u
nog goede, bruikbare (kinder)kleding en boeken. De niet verkochte kleding gaat eveneens naar een goed doel! Wij zijn nog op zoek naar
vrijwilligers. Voor meer informatie over o.a. inleverdressen: : Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl
Mevr. H.J. Breukelman-Heinen (Admiraal Helfrichstraat 57) was blij verrast dat ze afgelopen zondag de bloemen uit de kerk kreeg.
Hartelijk dank.
Op 1e Paasdag willen we 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. Aanmelden is wel noodzakelijk. Dit kan via rene.petra.odink@gmail.com
Ouderenmiddag Hardenberg op dinsdag 27 maart om 15:30 uur in De Schakel Passie/Paasmiddag m.m.v. Dorine Keizer zorgt voor de
meditatie en mevr. Nijmeijer zorgt voor de muzikale begeleiding. Na de paasliturgie is er een broodmaaltijd, hiervoor hoeft u zich niet op
te geven. Ook kunt u zich deze middag opgeven voor het reisje op woensdag 30 mei. Bij uw opgave vragen wij een aanbetaling van €
25,00 en later in de bus nog € 10,00. Voor vervoer kunt u bellen met dhr. Gerard Timmerman tel. 261735 ( na 17:00 uur)
I.v.m. de ‘stille week’ kunt u donderdagavond 29 maart GEEN collectemunten halen in ‘de Esch’.
OUD PAPIER kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur tot 16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk.KOPIJ voor 'Ke rk nieuws' 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

