
 

 

Zondag 25 december 2022, 1e Kerstdag  
Erediensten  Kerstavond  Voorganger   Erediensten  1e Kerstdag Voorganger 
19:00 uur Baalder  ds. W. van der Wel  10:00 uur Höftekerk ds. A. de Lange 
19:00 uur Baalderveld ds. P. Langbroek  10:00 uur De Opgang ds. P.J.H. Noordmans 
21:30 uur Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans  Oudjaarsdag 31 december 2022 
21:30 uur De Opgang ds. A. de Lange   19:00 uur Höftekerk ds. P. Langbroek 
22:00 uur Baalder  ds. W. van der Wel   

ORDE VAN DIENSTEN 
Stephanuskerk Kerstavond 21:30 uur. Altsaxofoon: Klaasjan Pullen. Thema: “Midden in de winternacht ging de hemel 
open”. Welkom; Lied 483:1, 2 en 3; Stilte, kerst-kaars; Votum en Groet; Lied 505: 1,2,3; Gebed; Lied 442: 1,2; Gedicht; 
Jesaja 9: 1-6; Lied 473: 1,2,3;  Tekst; Lied 476: 1,3,4; Lucas 2: 1-14; Lied “Er is een kindeke geboren op aard”; Lucas 2: 15-
20; Lied 487 1,2,3; Overdenking; Lied 486:1,3,4; Gebed; collecten; Lied 477 1,4,5; Zegen. Lied: “Ere zij God”. 
 

De Opgang, Kerstavond, 21:30 uur.  mmv: malletband SDG Ane. Welkom; Lied 477: 1, 2, 3; begroeting; Lied 477: 4 en 5; 
gebed; Lucas: 2: 1-7(BGT); Lied 486: 1, 2, 3 en 4; Lucas 2: 8-14(BGT); zingen “De herdertjes lagen bij nachte” Lucas 2: 15-
20(BGT); Lied 476: 1, 2 en 3; Overdenking; zingen: “Er is een kindeke geboren”; Dank- en voorbeden; collecte; Lied “Ere zij 
God”; Zegen.  
 

Höftekerk, 1e Kerstdag, 10:00 uur: mmv.: zangkoor Chajim. Welkom; Lied 477: 1 en 3; stil gebed; begroeting; Lied 477: 5; 
Kyriëgebed; Gloria: “Ere zij God”; Gebed; Chajim: “wij van Kerstmis” en “Feest van Licht”; Lucas 2: 1-7(BGT); “Stille nacht, 
heilige nacht”; Lucas 2: 8 - 14(BGT); Lied 481: 1, 2 en 3; Lucas 2: 15-20(BGT); Chajim: “Gods Kerstfeest”; Overdenking; 
Chajim: “Kind uit de Hemel” Lied 482: 1, 2 en 3; Mededelingen; Dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader; Chajim: “Ik 
wandel in gedachten”; collecte; Dankwoord; Lied: “Jubel het uit” Zegen. Deze preek is ook na te lezen 
op https://www.geholi.nl/luc_2__1_-_13/ 
 

De Opgang, 1e Kerstdag. Koperensemble o.l.v. Jan Maathuis. Thema: Jezus is geboren! Welkom; Lied: 477: 1,2,4; stilte; 
Votum en Groet; Lied 486: 1,2,3; Aansteken kaarsen (gedichtjes); Lied “Er is een kindeke geboren op aard”; Gebed, Lied 
483 1,2,3;  Gebed om vrede: Lied 505:1,2,3; Matteüs 1: 18-25(NBV21); Muzikaal moment; Lucas 2: 1-14 NBV21); Lied “De 
herdertjes lagen bij nachte”; Overdenking; Lied 476: 1,3,4; Kinderen halen een paar sterren uit de boom (wat staat er op? 
gebedsintenties); Gebed door een kind; Lied “Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht”; Gebed; collecten, traktatie met Lied 
“Geef Licht”; Lied 481:1,3; Zegen; Lied “Ere zij God”.  
Uitleg liturgische schikking Het thema van dit jaar is "Aan Tafel, plek voor iedereen!" De tafel is de basisgedachte, de tafel waaraan 
iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en waar God aanwezig is. Vandaag staat Tamar 
centraal. Tamar zakt weg in een hopeloze eenzaamheid. Verstopt achter de sluier van gekoesterde herinneringen komt ruimte voor nieuw 
leven. De pluimen, pluizig en onduidelijk qua vorm, symboliseert het versluieren. De pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog 
zwanger werd: de roze bloemen staan symbool voor het licht dat doorbrak door haar pijn heen. 
Collecten: “Kerstavond” en “1e Kerstdag”. De 1e collecte is bestemd voor vluchtelingenkinderen op Lesbos 
(Griekenland). Kerk in Actie steunt kerken en organisaties die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Op Lesbos geeft een partnerorganisatie eerste hulp aan vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij het invullen van de 
benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen 
krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk op verschillende manieren de opvang van 
minderjarige jongeren. Van harte aanbevolen! Diaconie en ZWO. 
De 2e collecte is bestemd voor de (eigen) Kerk. U kunt uw bijdragen overmaken via de scipio app of naar 
bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. 
"Vluchtelingenkinderen Griekenland" en/of "Kerk 24/25-12-2022".  
Collecten “Oudejaarsdag”. De 1e collecte is bestemd voor de (eigen) Diaconie. De 2ecollecte is bestemd voor de 
(eigen) Kerk. U kunt uw bijdragen overmaken via de scipio app of naar rek. o.v.v. "Diaconie 31-12" en/of "Kerk 31-12”.  
 

Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507, ds. de Lange en mw. N. de Lange tel. 266653. 
Kerkelijk werker mw. Noortje de Lange beëindiging werkzaamheden per 1 januari 2023. Na 1 januari zullen ds. 
Noordmans en ds.de Lange de werkzaamheden tijdelijk zo goed mogelijk overnemen. Per 1 maart zal dan dhr. M. van 
Breden in dienst treden van onze wijk. Centrum (en andere wijken) – 50% minder diensten in januari, februari en 
maart: in de koudste wintermaanden is het nodig om goed in de gaten te houden welke kerk op zondag open is. Op zondag 
1 januari is dat in elk geval de Höftekerk. Laten we een beetje om elkaar denken en eventueel een lift aanbieden. -Mw. Hilly 
Odink-Schonewille, JCJ v Speykstraat 47, is in het ziekenhuis in Hardenberg. Mevr. G. Vugteveen, Stationsstraat 8C, is 
opgenomen in het verpleeghuis Saxenburgh Aleida Cramer voor revalidatie. Een kaartje zou heel mooi zijn. dhr. Henk Dam 
(van Wevelinckhovenplein 50) is weer thuis, na een periode van revalidatie. Na 4 maanden revalideren is dhr. Jan Mulder 
(Gedempte Haven 69) weer thuis. Hartelijk dank voor alle kaarten en meeleven. Wat was het lekker en gezellig allemaal. 
Het eten in het LOC met zoveel gemeenteleden samen! Hopelijk valt het financieel niet al te veel tegen en is het voor 
herhaling vatbaar. Met grote dank! Zomaar een gemeentelid. 
 



 

 

WIJK Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur maandag tot en met donderdag van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.  
Op 17 december is op de leeftijd van 74 jaar Freek Reinink overleden. Hij woonde lang met zijn vrouw Lisa aan 
het Wilgenstuk, maar sinds een half jaar was hij in Clara. Na een afscheidsdienst in de Höftekerk waarin Freek zijn 
mannenbroeders van het mannenkoor meewerkten is hij op 23 december begraven op de Larikshof. We leven 
mee met Lisa, zijn vrouw, en hun zoon Klaas. (bericht is al afgekondigd). 

Baalderdiensten. 24 december hopen we twee diensten te vieren. Om 19.00 uur is er een kinderkerstfeest met als titel 
“Herder Ruben vertelt”. De nu-je-onderweg-band zorgt voor de begeleiding en ons eigen kinderkoor gaat met en voor ons 
zingen. Ds. Wim van der Wel is de voorganger. Na afloop is er chocolademelk. Let op, als je zeker wilt weten dat er een 
plek is, kom dan om 18.30 uur. Vanaf dat moment is de zaal open. Op deze datum hopen we dan om 22.00 uur samen te 
komen voor een traditionele kerstnachtdienst. Het thema is dan “hoe de zon het donker dóórbreekt”. Er zal worden 
gemusiceerd door Musette (orgel/piano/fluit/zang) én trompettist Herman Slatman, we zullen bekende liederen zingen, er 
zijn mensen uit de zorg die de 4 adventskaarsen en de grote kaars aansteken (een kraamverzorgster! Er is per slot een 
Kind geboren!). Ds. Wim van der Wel is de voorganger. Na afloop is er Glühwein. En ook hier geldt: kom vroeg voor een 
goede plek. De zaal is om 21.30 uur open. 
Pastoraat. Dhr. Jan Bakker, Singelberg 65, is opgenomen in CFH, afd revalidatie, unit 1, kamer 4. Het revalideren blijft….   
 

WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
Op zondag 18 december is op de leeftijd van 87 jaar overleden Albertus Hendrikus Meijer. Bertus Meijer is ruim 58 
jaar getrouwd met Jenny Meijer-Wilpshaar en zij woonden aan de Hoogenweg. Boven de kaart staat geschreven 
‘Vele fijne herinneringen verzachten onze smart, voorgoed uit ons midden, maar altijd in ons hart.’ Zaterdag 24 

december was de afscheidsdienst in uitvaartcentrum De Lariks. Wij leven mee met zijn vrouw de kinderen Erik met Ina, 
Anneke met Arjan en Bart met Sandra en met de kleinkinderen Leonie, Nick, Lisa en Roan. Dat zij de dierbare herinnering 
aan hun lieven man, fijne vader en trotse opa in liefde bewaren. (adres Hoogenweg 19, 7793 HN Hoogenweg)  
Gezinsviering Kerstfeest in de Beek. Op zaterdagavond 24 december vieren we vanaf 19 uur in de Beek het Kerstfeest. 
Thema is “Levenslicht – Wie verdient een standbeeld? Piet Langbroek gaat voor, Elvira begeleidt ons zingen op keyboard. 
Het jeugdkoor Animato zingt o.l.v. Monique van Steenbruggen. De dienst is door de voorbereidingsgroep van Wilma, 
Bernardien en Marianne met Piet voorbereid. Er is mooie muziek en het Kerstverhaal wordt verteld. We maken de zaal 
gezellig met lichtjes en de kerstboom. Van harte welkom in de Beek, zaal open vanaf 18.30 uur. .  
Pastoraat. De eerste maandagmorgen in het nieuwe jaar, op 2 januari is er vanaf 10 uur gelegenheid om ds. Langbroek te 
spreken. Je kunt zo naar de Höftekerk komen. Daarbij is er de mogelijkheid zelf contact met Piet op te nemen om afspraak 
te maken.  
Nieuw jaar 2023. Welkom in de Baaldervelddiensten in 2023 om 10 uur op de zondagen 15/1, 5/2, 5/3, 9/4, 16/4, 7/5, 28/5, 
4/6, 18/6 en 2/7. Schrijf op de nieuwe kalender of in de ‘to do list’. Wij wensen jullie feestelijke Kerstdagen en een 
voorspoedig nieuw jaar. 
 

Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
Mw. E. Eggengoor verblijft in afwachting van een operatie in zorgspectrum Het Zand Hollewandsweg 17 te Zwolle Zuid 
(afdeling vuurpijl). Dhr. GJ Ramaker onderging een geslaagde operatie in het MST en is weer thuis om verder te herstellen 
(Radewijkerweg 43).  

MEDEDELINGEN 
Kerstzang 1e Kerstdag Iedereen is welkom om te komen zingen op 1e Kerstdag voor de bewo(o)n(st)ers van de 
Zorgcentra Oostloorn, Clara Feyoena Heem en het Vechtdalhuis en voor de patiënten in Saxenburgh Medisch Centrum. Dit 
onder muzikale begeleiding van familie Nijmeijer. We zingen de bekende Christelijke kerstliederen. We beginnen om 07:00 
uur bij het Zorgcentrum Oostloorn. Voor info: Harry Overweg. h.overweg1946@gmail.com 
 

Afsluiting Actie “Geef Licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland”. Op feestelijke wijze is woensdagavond 21 
december de afsluiting geweest van dit Adventsproject met 16 basisscholen uit de burgerlijke gemeente Hardenberg die 
aangesloten zijn bij Chrono, de vrijgemaakte school de Morgenster uit Baalderveld, de basisschool de Fontein te Lutten en 
de samenwerkingsschool de Ravelijn in Den Velde. De kinderen hebben hun talenten goed gebruikt en er is een bedrag van 
€ 26.049,84 door hen bij elkaar gespaard.  
 

Herinnering. donatiemogelijkheid energiecompensatie: u kunt uw ontvangen energiecompensatie van 2 x € 190,- , of een 
deel daarvan, nog tot en met 31 december schenken aan de Voedselkast en/of Voedselbank Hardenberg via rekeningnr. NL 
21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse o.v.v. "energiebijdrage". De Diaconie. 
 

Op donderdag 29 december is er geen verkoop van de collectemunten. Op vrijdag 30 december is er geen inzameling 
oud papier. Het afhalen van kerkcontact of kerknieuws kan alleen op vrijdag 30 december van 09.00-12.00 uur uit De 
Esch (ingang voorzijde). Daarna zijn De Esch en de Hessenwegkerk gesloten tot en met woensdag 4 januari 2023. 
 

Verkoop 16 december kerstbakjes, kransen etc. was een groot succes. Het heeft het fantastische bedrag van €.1700,00 
opgebracht. De opbrengst komt ten goede van de kansarme kinderen in Hardenberg. Iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt hartelijk bedankt. 

"Alle medewerkers van Kerknieuws en van de printgroep  
wensen iedereen Goede en Gezegende Kerstdagen!" 


