
KERKCONTACT van de 

wijkgemeenten Heemse en Marslanden 

 zondag 15 januari 2023, 17e jaargang nr. 02 

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. Pieter Noordmans Erica Kaman Herman Boerman 

m.m.v. HCM 
Afscheid mw. N. de Lange 

10.00 uur Baalderveld Ds. Piet Langbroek    
11.00 uur Oostloorn Ds. H. Prins    
Diensten volgende week (22/01): HWK: ds. Wim van der Wel en Matrix: ds. Piet Langbroek 

 
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 en Matrix: vandaag geen dienst. 

 

Höftekerk, 10.00 uur 
Kinderdienst; Hester op de Haar en Elise Pothof. 
Orde van de dienst: zie Kerknieuws 

 
Baalderveld, 10.00 uur: orde van dienst: zie Kerknieuws. 

 

COLLECTE-INFORMATIE: 
De 1e collecte is bestemd voor de Voedselbank Hardenberg. Deze verstrekt pakketten met voedsel aan mensen die 
financieel in de problemen zijn gekomen en daarom niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Voedsel wordt 
verzameld bij producenten en winkeliers. Ook zijn er scholen, verenigingen, kerken en particulieren die inzamelingsacties 
organiseren. Juist in deze duurder wordende tijd is deze hulp nog steeds hard nodig! 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. "Voedselbank" en/of “Kerk 15-1-2023”. 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: hr. J.M. Veldhuizen (Meteoorplein 8) is opgenomen in Clara Feyoena Heem (Afd. De Esch). Voorlopig verblijft hij 

hier ter observatie. 

Jarigen: op 17 januari wordt mw. J.F. Bruggers-Elkema, Venusplein 2 – 7771 XZ, 86 jaar en eveneens op 17 januari wordt 

hr. A. Boertien, Rheezerweg 73 – 7771 TD, 80 jaar. Beiden van harte gefeliciteerd! 
Bedankt: zondag jl. werden wij verrast met de bloemen van de kerk. Ook mochten we de afgelopen paar weken allerlei 
gelukwensen ontvangen t.g.v. ons 50-jarig huwelijksjubileum alsmede ook voor de 85e verjaardag van Jan, waarop wij in 
dankbaarheid terug kunnen zien. Hierbij onze oprechte dank. Met een hartelijke groet, fam. Van der Veen te Rheeze. 
Hartelijk dank voor de bloemen en kaarten die ik mocht ontvangen i.v.m. mijn 81e verjaardag. Dika Zweers. 
Graag willen wij iedereen, namens Henk, heel hartelijk bedanken voor de vele kaarten, die hij ontvangen heeft voor zijn 
verjaardag. Geweldig dat er weer zo aan hem gedacht wordt! Met vriendelijke groeten, fam. Hamhuis. 
 
Kokers voor Alphacursus; a.s. maandagavond start de Alphacursus in de Sjaloomkerk. Voor de komende weken zoeken wij 
nog mensen die eten willen koken voor de deelnemers (onkosten worden vergoed). Als u hiermee wil helpen, meld u/je 
even bij Martijn van Breden. Telnr. 06-31002222. 
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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: voor noodzakelijke hulp, kunt u bellen 06 82 78 8833 of mailen  info@marslandennoaberschap.nl. 
Kerkdiensten De Matrix: In de maanden januari, februari en maart is er om de 2 weken een kerkdienst in De Matrix. De 
eerstvolgende dienst is zondag 22 januari, voorganger ds. Piet Langbroek. Dan vieren we de doop van Esmée, geboren op 12 
november 2022 en dochtertje van Arjan en Lydia Maathuis en zusje van Femke (Van Tuellstraat 9, 7773 CN).  
En we vieren de doop van Wout Wittenberg, geboren op 12 december 2022 en zoontje van Dennis en Lisan Wittenberg en 
broertje van Twan (van Voorststraat 37, 7773 CW)  

Bedankt: hartelijk dank voor het prachtige boeket dat ik, namens de gemeente Marslanden, mocht ontvangen voor mijn 85e 

verjaardag. Vriendelijke groet, Gerrit Meijer.  
 

ALGEMEEN NIEUWS: 
 
De bloemen: zijn vorige week vanuit de Marslanden gegaan naar hr. G. Meijer, Edelinckstraat 60. 

Actie kerkbalans.  

De komende week kunt u de informatie actie kerkbalans 2023 verwachten. Afgegeven aan de deur of ontvangen per mail. 
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema. Een actueel thema ook voor ons als PKN Hardenberg Heemse. De 
begroting 2023 (gepubliceerd op de site) laat een groot tekort zien (ca. 130.000 euro) onder meer als gevolg van de zeer 
hoge energieprijzen en de hogere afdracht aan PKN Nederland voor pastoraat.  
We hopen dat u allemaal meedoet en een passende toezegging voor uw vrijwillige bijdrage 2023 wilt doen. Via het 
toezeggingsformulier dat in de bijgevoegde retourenveloppe weer zal worden opgehaald of digitaal, via een link op de site. 
Alvast hartelijk dank voor uw toezegging! Namens het college van kerkrentmeesters, Henk Dogger, penningmeester.  

 

AGENDA: (voor uitgebreide informatie, zie website, Kerkklank, wijkbrieven (Uit Heems(e) en Ensemble); 

 
Dinsdag 17 januari: interkerkelijke gebedssamenkomst; georganiseerd door de kerken in Hardenberg in de “week van gebed 
voor eenheid”(15 t/m 22 januari) om 19.30 uur in de Petrakerk. Van harte uitgenodigd! 
 
Maandag 23 januari: gemeenteavond in De Esch; aanvang 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Plan voor de Witte of 
Lambertuskerk staat op deze avond centraal. Meer informatie zie www.pknhardenbergheemse.nl/gemeenteavond. 
 
Donderdag 26 januari: start Leeskring “Op weg in stilte”; met het boeiende boek van Wil Derkse, een levensregel voor 
beginners. Aanvang: 20.00 uur in de consistorie van de Witte of Lambertuskerk. Opgave en informatie bij ds. Robbert Jan 
Perk (06-22197495) of robbertjanperk@planet.nl (zie ook facebookpagina Hardenberg-Heemse op weg in de stilte 
https://www.facebook.com/groups/634113345169993). 
 
Elke donderdag: gebed voor de wereld; van 19.00-19.30 uur in de Witte of Lambertuskerk. 
Elke donderdagavond; van 19.00-20.00 uur verkoop collectemunten in De Esch. 
Elke vrijdag kunt u van 08.30-16.00 uur OUD PAPIER brengen naar de container achter de Hessenwegkerk. 
 
KERKELIJK BUREAU: in De Schakel is open op maandag van 10.00-12.00 uur en op de 1e woensdag van de maand van 19.00-
20.00 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. 
 
 
 
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. 
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