
 

 

Erediensten            Zondag 12 februari 2023 
Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

10:00 uur Hessenwegkerk dhr. M. van Breden   Kerk/schooldienst 
10:00 uur Höftekerk mw. N. Jonkers-Salomons Dineke Eggengoor Hilda Smit  
10:00 uur Baalder ds W. van der Wel    
11:00 uur Oostloorn dhr. J. Veurink    
15:00 uur Hessenwegkerk bevestiging dd Rohaan    

ORDE VAN DIENSTEN 
Höftekerk 10:00 uur. Afkondigingen; Lied 217: 1, 3 en 4; Stilte; Bemoediging en groet; Inleiding; Lied 119: 1 en 7; Gebed 
om ontferming met lied 368c; Lied 304: 1,2, en 3; Gebed; Schriftlezing Matteüs 5: 17-26; Lied 272; Overweging; Lied 974: 
1,2 en 3; Dankgebed; Collecte; Slotlied 425; Zegen; Beantwoord door gezongen Amen 
Collecte informatie. De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Noodhulp en rampenpreventie Ethiopië. Door de 
klimaatverandering worden bepaalde delen van Ethiopië steeds vaker getroffen door langdurige droogte en heftige 
regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp. De Ethiopische kerk 
en hulporganisatie leren Ethiopiërs zich aanpassen aan deze nieuwe situatie door vruchtbare grond vast te houden, grond 
te irrigeren, nieuwe gewassen te verbouwen die bestand zijn tegen droogte. Ook helpt de kerk mensen met andere bronnen 
van inkomsten, zodat ze minder kwetsbaar zijn als de oogst tegenvalt. Helpt u mee? De ZWO-Cie. 
De 2e collecte is bestemd voor de (eigen) Kerk.  
U kunt uw bijdragen overmaken via scipio of naar rekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Hardenberg-Heemse, o.v.v. "NBG" en/of "Kerk 29-1-2023".  
 

Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507 en ds. de Lange tel. 266653. 
Onze zieken Mw. A.Jonkhans-Meijerink, Bisschopshof 25, is opgenomen in het ziekenhuis te Hardenberg. Mw. 
H.Gerrits-Kelder, Trompstraat 40, is in Aleida Cramer te Coevorden. Dhr. én mw. Dijkhuis, Burgemeester Schuitestraat 
18, zijn beide in CFH. 
Mw. H. Altena-Otten, Bisschopshof 66, hoopt op 17 februari haar 96 verjaardag te vieren. Gefeliciteerd! 

Op 3 februari overleed Bertha Alfring-Jansen, op de leeftijd van 64 jaar. Ze woonde aan de W. van Oldenburgstraat 
27. Bertha was al enige tijd ernstig ziek. De afscheidsdienst heeft in besloten kring plaatsgevonden op vrijdag 10 
februari, in De Lariks. Daarna vond de crematieplechtigheid plaats. We leven mee met haar man, de kinderen en 
kleinkinderen, en allen die verdriet hebben om dit overlijden (dit bericht is al afgekondigd). 
Maandag 6 februari is in Clara Feyoena Heem overleden dhr. Derk Jan Marsman. Hij was 86 jaar. U kunt van hem 
afscheid nemen en de familie condoleren op maandag 13 februari van 15.30 - 16.00 uur in uitvaartcentrum de Lariks. 
We leven mee met zijn vrouw (Havenweg 70), kinderen, klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden. 

 

Gemeentereis Jordanië en Israël Komende dinsdagavond 14 februari om 20.00 uur is de eerste voorbereidende avond 
voor onze gemeentereis eind april. We komen bij elkaar in De Schakel. 
Agenda Donderdag 16 februari vergadert de redactie van de Kerkklank, aanvang 19:30 uur in de Schakel. 
 

WIJK Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur maandag tot en met donderdag van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.  
E-mail: w.vanderwel@protestantsekerk.nl.  
Pastoraat Dhr. Jan Bakker, Singelberg 65, gaat komende week verhuizen. De revalidatietijd in Clara zit erop, Jan gaat 
samen met zoon Remy wonen aan de Gedempte Haven 37, 7772 VD en dus niet meer terug naar de Singelberg. Dat de 
revalidatietijd erop zit betekent niet dat Jan beter is. Er zal veel hulp nodig zijn zodat hij daar goed kan wonen, maar alles is 
gelijkvloers en dat is gunstig en Jan is zeer goedsmoeds. Dat komt méé door alle aandacht in allerlei vormen die hij in de 
afgelopen (lange!) periode heeft gekregen van heel velen van jullie. Daar is hij, zo mocht ik (wvdw) zeggen, iedereen zeer 
dankbaar voor. We wensen Jan (en zijn jongens Joël en Remy) sterkte én ook veel vreugde toe op dit nieuwe plekje! 
Jarig Op donderdag 16 februari wordt dhr. H. Kampherbeek, Rodedijk 22, 7772 PH, 90 jaar. Een felicitatie door middel van 
een kaartje zal op prijs worden gesteld. 
Op zondag 12 februari “mogen” we weer! Samen naar de Kamp! Trefwoord – de methode van de school – geeft de 
toespraak van Jezus aan over dat je geen zorgen moet maken en je vertrouwen moet stellen in God en niet in bezit. Jezus 
zegt dat we veel van bloemen en vogels kunnen leren en van hun vertrouwen in God. Dat lijkt bijna lichtzinnig en 
oppervlakkig! In de voorbereidingsgroep hebben we er prachtige gesprekken over gehad. Het belooft een dienst met inhoud 
te worden én we kunnen elkaar weer zien en ontmoeten! Er zijn kinderactiviteiten voor alle kinderen – oppas bovendien – er 
is koffie/thee/limonade voor de “derde helft”. Het liedboekkoor en Bert Slijkhuis en Jacqueline Sijbesma helpen ons blije 
liederen te zingen en ds. Wim van der Wel is de voorganger. De dienst is rechtstreeks te volgen via pknbaalderyoutube én 
neem s.v.p. wat mee voor de voedselkast als je naar de Kamp komt! 
De 70-plussers uit Baalder zijn uitgenodigd door de GKV voor een gezellige middag in het Noaberhuus in Heemse aan De 
Brink/Molenplein. Dit vindt plaats op woensdag 15 februari vanaf 14.30 uur. De gebruikelijke kosten bedragen € 5,- p.p.  
Voor vervoer kunt u 06-50495295 bellen. De Diaconie Baalder. 
 
WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature. Geen berichten ontvangen. 



 

 

Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
Zieken Dhr. Henk Hutten, Hoogenweg, verblijft in het ziekenhuis, kamer 237. 
Agenda Woensdag 15 februari vergadert de wijkkerkenraad Radewijk, aanvang 19:30 uur in de Opgang. 

MEDEDELINGEN 
Actie kerkbalans Afgelopen weken zijn er in totaal ruim 4.000 brieven of mails gestuurd naar alle 
gemeenteleden van 18 jaar en ouder met de vraag om mee te doen aan Aktie Kerkbalans 2023. Dat is 
een hele organisatie waarvoor het CvK de vele vrijwilligers ook wil bedanken ! Maar bij z’n grote actie kan 
er ook wel eens wat misgaan. Het adres is niet meer juist, of het e-mailadres klopt niet, of de mail komt in 
de spambox, of ….  Ook blijkt het voor sommige gemeenteleden lastig te zijn om de toezegging digitaal te 

doen. Als u nog geen informatie over Actie Kerkbalans 2023 hebt gehad of lukt het u niet om uw toezegging digitaal te doen, 
dan vragen we u om contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau. Daar kunnen ze u helpen met een nieuw formulier, of 
met het invullen van de toezegging in de digitale omgeving. Bel, of liever nog, stuur een mail met uw vraag. Namens het 
college van kerkrentmeesters, Henk Dogger, penningmeester. 
Op zondag 19 februari vieren wij samen het Heilig Avondmaal in Heemse. Alle leden, ook onze kinderen, zijn van harte 
welkom om deel te nemen aan de maaltijd van onze Heer. Het Heilig Avondmaal wordt lopend gevierd, de voorste 4 banken 
in het middenvak zijn beschikbaar voor mensen die het avondmaal zittend willen vieren. Ook in de Kinderdienst wordt er 
aandacht besteed aan de betekenis van het Heilig Avondmaal. Als kinderen (of ouders van) niet mee willen doen krijgen zij 
de zegen van de predikant. De handen van het kind gaan gekruist op de borst of het kind/ouder zegt "een zegen graag".  
Open kerk samenzang “Zingen in de Stephanus kerk”. Op zondag D.V.19 februari om 19.00 uur is er weer een Open 
kerk samenzang onder begeleiding van organist Frank Kaman. Voor deze samenzang is iedereen van harte welkom. 
Help slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië. De verwoestende aardbeving in het zuiden van Turkije en het noorden 
van Syrië heeft duizenden mensen in beide landen getroffen. Deze grote ramp vraagt dan ook om onze onmiddellijke actie! 
Helpt u mee? Stort uw bijdrage dan op bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. 
Hardenberg-Heemse, o.v.v. "noodhulp aardbeving". Dat kan tot zondag 12 maart a.s. Daarna wordt het totale bedrag 
overgemaakt naar Kerk in Actie. Hartelijk bedankt! Diaconie en ZWO.  
Vespers Op de zondagen in de Veertigdagentijd houden we om 17 uur drie vespers in de Opgang te Radewijk. Deze zijn op 
zondagen 5 maart, 19 maart en zondag 2 april. Op de andere zondagen 26 februari, 12 en 26 maart is de vesper online te 
volgen via het youtube kanaal ‘pknradewijk ‘. 
http://www.pknhardenbergheemse.nl/ facebookpagina zin in/ instagramzinin.hardenberg  
woensdag 22 februari – Lezing Geld en Go€d door Alain Verheij – De Schakel 20.00 – entree € 5,00; zondag 12 maart – 
Workshop Bible Quotes – De Schakel 13.30 tot 16.00 – vrije bijdrage voor materiaalkosten. (In Kerkklank verkeerde 
datum!); woensdag 22 maart Lezing Geloof en homoseksualiteit door Mariecke van den Berg – 
Hessenwegkerk 20.00 – vrije gift; vrijdag 24 maart – Cabaret en kleinkunst TimZingt – GKV Het 
Morgenlicht, Baalderveld 20.00 – vrije gift; interkerkelijk project! Opgave graag via kerkbox of per mail zin-
in@pknhardenbergheemse.nl met naam en tel.nr. en ook het opgaveformulier op de site 
www.pknhardenbergheemse.nl/zinin is weer mogelijk! Eventuele entree vooraf betalen s.v.p.; gegevens hiervoor op de 
site en in de folder. 
Koop potgrond voor bijbels. Evenals vorige jaren zal er ook dit jaar weer een potgrond-actie worden gehouden. Van de 
opbrengst worden Bijbels gekocht voor mensen in landen waar Christenen worden vervolgd, via de Stichting HVC (Hulp 
voor Vervolgde Christenen). De Bijbel in hun eigen taal, geweldig toch? De potgrond kost per zak van 40 liter € 4,95. Voor 2 
verkochte zakken kan de Stichting één Bijbel aanschaffen. Hoe meer potgrond u koopt, hoe meer Bijbels voor vervolgde 
Christenen! Graag vóór 28 februari bestellen via de mail: afransen1949@kpnmail.nl of bellen naar 0523-267975. Bij uw 
bestelling per mail graag uw telefoonnummer vermelden! Ophalen van de bestelling: zaterdag 18 maart tussen 10:00 en 
14:00 uur op het plein achter de Kandelaarkerk in Heemse (Frits de Zwerverlaan).  
We kunnen weer sparen voor een boodschappenpakket bij de Plus supermarkt. Ook dit jaar doen wij in samenwerking 
met de GKV het Morgenlicht weer een beroep op u om zegels die u niet (meer) nodig heeft te doneren in de daarvoor 
bestemde lantaarn in de winkel. Wij kunnen dan weer heel veel mensen, die het heel goed kunnen gebruiken, blij maken 
met een pakket! Hartelijk dank de “plakgroep”. 
De voedselkast is een groot succes. Er wordt ook wel regelmatig wat ingezet. Maar de voorraad begint op te raken. Er is 
veel behoefte aan groenten in blik/pot, houdbare melk, pasta, rijst en sauzen etc. Geen verse producten. Heeft u wat over, 
dan heel graag!! De kast staat buiten bij de Höftekerk aan de kant van het Wilhelminaplein van 9 tot 12 uur elke morgen, 
behalve op zondag. Er staat binnen bij beide ingangen een doos waar u de producten ook in mag doen. Onze slogan is: 
Haal eruit wat je nodig hebt. Stop er in wat je over hebt. Van harte aanbevolen de Diaconie PKN Centrum Hardenberg. 
 
Het kerkelijk bureau is gevestigd in de Schakel. De openingstijden zijn op maandag van 10-12 uur en de 1e woensdagavond van de 
maand van 19-20 uur. Het kerkelijk bureau is op deze tijden telefonisch bereikbaar 06-82693739 en per mail op: kerkelijkbureau@pkn-
hardenberg-heemse.nl. 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 kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl. 


