
 

 

KERKCONTACT van de 
wijkgemeenten Heemse en Marslanden 

 zondag 29 januari 2023, 17e jaargang nr. 04 
www.pknhardenbergheemse.nl 

 
Protestantse Gemeente 
Hardenberg – Heemse 
 
 
 

Kopij voor Kerkcontact aanleveren UITERLIJK donderdag 18.00 uur per mail naar 
kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl (of schr. bij Anneke Hamberg, Polenweg 14, tel. 261651) 
 
EREDIENSTEN: Voorganger: Ouderling: Organist: Bijzonderheden: 
10.00 uur Höftekerk Ds. Bert de Lange  Riekus Hamberg  
Diensten volgende week (05/02): HWK: ds. Pieter Noordmans en Matrix: Martijn van Breden 
De Opgang: ds. Bert de Lange; De Beek: ds. Piet Langbroek en Oostloorn: hr. J. Smit 
 
BIJ DE DIENSTEN: in januari, februari en maart hebben we 50% minder diensten, dat geldt ook voor Heemse. Toch 
is er elke zondag een eredienst (zie hierboven) waarin u van harte welkom bent! Wij kerken dus bij elkaar! 
Hessenwegkerk/Matrix: vandaag geen dienst. 
 
Höftekerk, 10.00 uur: 
Kinderdienst; Inez Pot en Esther van Dijk. Oppasdienst: Janine Roepers en Daphne Takman. 
Orde van de dienst: zie Kerknieuws. 
 
COLLECTE-INFORMATIE: 
De 1e collecte op deze Wereld Lepra Dag is bestemd voor de Leprazending. Na drie mislukte regenseizoenen heerst er 
in Ethiopië momenteel extreme droogte.  Naar schatting 5.7 miljoen mensen hebben voedselhulp nodig in Zuidoost 
Ethiopië, waaronder 500.000 ondervoede moeders en kinderen. Leprapatiënten en mensen met een handicap zijn 
extra kwetsbaar. Zij hebben vaak geen toegang tot noodhulp omdat ze niet mobiel zijn. Leprazending komt in actie met 
medische zorg en noodhulp- pakketten. Helpt u mee?  
De 2ecollecte is bestemd voor de (eigen) Kerk.   
U kunt uw bijdragen overmaken naar bankrek.nr. NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-
Heemse, o.v.v. "Leprazending" en/of “Kerk 29-1-2023”. U kunt ook in de kerk uw bijdrage geven en via de Scipio app.  
In de kinderdienst wordt elke zondag gecollecteerd voor Jolene van “The Home of Hope and Dreams”. 
 
WIJKNIEUWS HEEMSE: 
Pastoraat: U kunt contact opnemen met uw contactpersoon of wijkouderling of, wanneer u dit wenst, met kerkelijk 
werker Martijn van Breden (tel.: 06-31002222, email: martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl. 
 
Meeleven: mw. Mar Niewijk-Kieft (De Opgang 9) heeft een operatie ondergaan en verblijft nu voor verder herstel in 
Clara Feyoena Heem (Revalidatie Unit 5, kamer 12). 
Verhuisd: mw. H. Marsman-Kerkdijk is van Aleida Kramer te Coevorden terugverhuisd naar Hardenberg. Haar nieuwe 
adres: Zorgcentrum Oostloorn (kamer 29) J.C.J. van Speykstraat 14. 
Jarigen: mw. M.S. Veldhuizen-Spek, Meteoorplein 8 – 7771 ED, wordt 31 januari 80 jaar. 
Hr. J. Meinen, Heemserveldweg 3 – 7796 HW Heemserveen, wordt 2 februari 92 jaar. 
Hr. A. Nijman, Ommerweg 63 – 7797 RC Rheezerveen, wordt 4 februari 80 jaar. 
Mw. P.H. Koot – Venema, Mercuriuslaan 21 – 7771 EG, wordt 5 februari 90 jaar. Allen van harte gefeliciteerd! 

Hartelijk bedankt voor de bloemen van de kerk en de ontvangen kaarten ter gelegenheid van mijn 86e verjaardag. 
Hartverwarmend! Met vriendelijke groeten, Nel Bies-Deurloo. 
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat ik mocht ontvangen uit de kerk. 
Met vriendelijke groet, Annie Kamphuis. 

WIJKNIEUWS MARSLANDEN: 



 

 

Pastoraat: de pastorale telefoon (06 205 359 61) wordt beantwoord door de pastoraal coördinator (bereikbaar tussen 
19.00-20.00 uur). Bij geen gehoor kunt u de voicemail inspreken of een email sturen naar 
pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl . Maandagmorgen is er vanaf 10.00 uur gelegenheid om wijkpredikant 
Piet Langbroek te spreken. Je kunt zonder afspraak naar de Höftekerk komen. Het is mogelijk een ander tijdstip en 
plaats af te spreken; neem daarvoor contact op met Piet per mobiel (06-42216019) of mail: info@pietlangbroek.nl. 
Noaberschap: staat altijd klaar voor noodzakelijke hulp. Bel 06 82 78 8833 of 
mail info@marslandennoaberschap.nl en wij proberen te zoeken naar passende hulp. 
 
Kerkdiensten De Matrix: In de maanden januari, februari en maart zal er om de 2 weken een kerkdienst worden 
gehouden in De Matrix. De eerstvolgende dienst is zondag 5 februari.  
Kerkdiensten via YouTube: Deze zondag 5 februari is er weer een live-verbinding via ons YouTube kanaal PKN 
Marslanden. 
 
 
ALGEMEEN NIEUWS: 

De bloemen: zijn vorige week vanuit de Matrix gebracht naar mw. D. van Kamer, Van Kouwenborchstraat 35 en vanuit 
Heemse naar mw. Kamphuis-Hamhuis, Molenplein 20. 

ACTIE KERKBALANS 2023: In de wijken wordt druk gewerkt om de rondgebrachte formulieren voor de toezegging 
vrijwillige bijdrage 2023 weer op te halen. Helpt u mee door de enveloppe al vast klaar te zetten? Bent u de 
formulieren kwijt? Stuur een mail naar het kerkelijk bureau en vraag om een nieuw formulier. 
Gemeenteleden die de uitnodiging voor actie kerkbalans 2023 via de mail zullen ontvangen moeten helaas nog even 
geduld hebben. Op dit moment (donderdag begin van de middag) is het nog niet gelukt om de benodigde gegevens 
voor de mails per gemeentelid vanuit de ledenadministratie in een goed bestand te krijgen. Dat is vervelend voor u als 
gemeenteleden en ook wij vinden dit vervelend omdat nu actie kerkbalans loopt. We hopen dat op het moment dat u 
dit leest (zondag) de mails toch al verstuurd zijn, maar het kan ook zo zijn dat u begin van volgende week de mail krijgt. 
Maar ook dan geldt: actie kerkbalans van harte bij u aanbevolen. Geef voor de kerk van morgen! Alvast bedankt voor 
uw reactie op de mail en de toezegging. Namens het CvK, Henk Dogger, penningmeester. 

Kerkelijk Bureau tot op heden was op iedere eerste woensdagavond van de maand het KB geopend van 19.00 tot 
20.00 uur. Echter, onze vrijwilligster die op die avonden de zitting verzorgde is gestopt vanwege het toetreden tot haar 
wijkkerkenraad. Totdat wij een nieuwe vrijwillig(st)er hebben gevonden, is het kerkelijk bureau op deze dagen 
gesloten, Wel kunt u op iedere eerste woensdag van de maand, tussen 10.00 en 12.00 uur, voor collectemunten 
terecht bij de koster van De Schakel Hilko Klinge. Namens het College van Kerkrentmeesters, Tineke van den Esker. 
 
 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/ facebookpagina zin in/  
instagramzinin.hardenberg  
Het nieuwe programma komt deze week in de bus en staat ook op de website! 

 
Di. 7 feb – Fotografie (3e avond) – De Schakel 20.00; woe. 22 feb – Lezing Geld en Go€d door Alain Verheij – De Schakel 
20.00 – entree € 5,00; zo. 5 maart – Workshop Bible Quotes – De Schakel 13.30 tot 16.00 – vrije bijdrage voor 
materiaalkosten. 
Opgave graag per mail zin-in@pknhardenbergheemse.nl met naam en tel.nr. (wegens vernieuwing van de site werkt 
het opgaveformulier helaas niet meer!); eventuele entree vooraf betalen s.v.p. 
 
 
AGENDA: (voor uitgebreide informatie, zie website, Kerkklank, wijkbrieven (Uit Heems(e) en Ensemble); 
Elke donderdag: gebed voor de wereld van 19.00-19.30 uur in de Witte of Lambertuskerk. 
Elke donderdag verkoop collectemunten van 19.00-20.00 uur in De Esch. 
 
KERKELIJK BUREAU: in De Schakel is open op maandag van 10.00-12.00 uur. Tijdens openingstijden is de balie van het 
KB telefonisch bereikbaar op 06-82693739. Het KB is ook per e-mail bereikbaar op: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-
heemse.nl. 



 

 

 
OUD PAPIER: kunt vrijdags van 08.30-16.00 brengen naar de container achter de Hessenwegkerk. 
 
Kerkcontact is op te halen in de kerken en op andere locaties. Het is ook te downloaden via de Scipio-app en de website 
https://www.pknhardenbergheemse.nl/download_kerkcontact/. Kerkcontact is dus een openbaar medium. Het is goed dat u daar 
rekening mee houdt als u iets ter publicatie aanbiedt. Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bv alleen naam en functie. 
 


