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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: Diaken Organist: Bijzonderheden: 
10.00 uur HWK Martijn van Breden Ina van Uffelen Daniëlle Konkelaar ------- Kerk&schooldienst 
15.00 uur HWK Ds. Wim van der Wel 

Martijn van Breden 
Gerda Kappert Johan Hamhuis Riekus/Anneke 

Hamberg 
Intrededienst dss. 
Geralda en  
Gijsbert Rohaan 

                       m.m.v.  Vechtdal Voces Revival 
Andere 
diensten 

10.00 De Kamp: ds. Wim van der Wel; 10.00 uur Höftekerk: mw. Neeltje Jonkers-Salomons; 
10.30 Clara Feyoena Heem en 11.00 uur Oostloorn 

Volgende week HWK: ds. Gijsbert Rohaan; Matrix: ds. Martin Voet; De Opgang: ds. Bert de Lange;  
Oostloorn: ds. Pieter Noordmans  

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 (Heemse): 10.00 uur. Koster: Jaap Meerveld (tel. 262216). 

Live uitzending (vanaf 09.50 uur): zie http://www.pknhardenbergheemse.nl; foto HWK, kies uitzending live afspelen. 
Lector: Danike Hamhuis; Kinderdienst (geen); Oppasdienst: Gerda Kappert en Liesbeth Otten. Er is vandaag ook 
Tienerdienst. Begroeting: Henrieke Wolbink, Miny Bril en Jan Meilink. 
Kerk- & schooldienst: deze ochtend een bijzondere dienst samen met CBS De Vlinder. Thema van de dienst: ‘Durf wint van 
angst’. Na deze dienst is er een extra deurcollecte t.b.v. de aardebevingsramp in Turkije en Syrië.  
Orde van de dienst: Welkom en mededelingen; Zingen ‘Dit is de dag die de Heer ons geeft’; Bemoediging en groet; Zingen 
‘Onder, boven, voor en achter’; Gebed; Filmpje van De Vlinder; Zingen ‘Een oud boek’; Bijbellezing Luc. 10: 30-35; Filmpje 
‘Help, help!’; Verkondiging; Zingen ‘Handenlied’; Dank- en voorbedegebed; Zingen ‘Onze Vader’; Collectemoment; Slotlied 

‘Ik wens jou’; Zegen. 

Hessenwegkerk: 15.00 uur: feestelijke intrede- en bevestigingsdienst dss. Geralda en Gijsbert Rohaan 

m.m.v. Revival en Vechtdal Voces 
Lector: Henni Hamhuis; Oppasdienst: Daphne Takman; Begroeting: fam. G. Grendelman en Willemien Bult. 
Orde van de intrededienst: Zingen ‘Toekomst vol van hoop’; Welkom en mededelingen; Aanvangslied Lb. 92: 1,2; 
Bemoediging en groet; Zingen Taizé lied 12; Bevestiging Geralda en Gijsbert Rohaan als nieuwe wijkpredikanten; Zingen: Lb. 
670: 1,2,3,6,7; Gelofte en zegen; Zingen Lb. 363; Aanvaarding en verwelkoming; Zingen Lb. 344; Zingen Lb. 802: 1,4,3; 
Schriftlezing Luc. 5: 1-11; Verkondiging; Zingen ‘I will make you fisher of men’; Schriftlezing Joh. 21: 1-14; Verkondiging; 

Zingen Lb. 532: 1,5,4; Gebeden, Collecte; Zingen Lb. 425; Zegen; Slotlied ‘Irish blessing’. 

Uitleg liturgische bloemschikking bij de intrededienst. De bloemen in de schikking zijn rood. Dit is de kleur van leven, van 
liefde, van de Heilige Geest en enthousiasme. Het groen is de kleur van de hoop en verwijst naar de toekomst, die we samen 
tegemoet gaan. De open Bijbel verwijst naar het Woord van God, dat ons mag samenbinden. 

 
Matrix: vandaag geen dienst 

 

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 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. "Noodhulp Ethiopië" en/of “Kerk 12-2-2023”. 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”. 
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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. 
 

Overleden: op donderdag 2 februari jl. is hr. Lambertus Gerritsen overleden in de leeftijd van 83 jaar. Hr. Gerritsen 
woonde al enige tijd in zorgcentrum Van Dedem Marke te Dedemsvaart maar nog altijd lid van onze kerk. De 
afscheidsdienst en begrafenis hebben afgelopen donderdag plaatsgevonden. Wij leven mee met de familie in dit 

verlies. Correspondentieadres: Fam. Brinkman, Mulderij 11, 7701 RM Dedemsvaart. 
Meeleven: mw. A. Welleweerd-Stegeman (Schoutenhof 63/3) haar krachten zijn de laatste tijd sterk afgenomen. Wij leven 
mee met haar en haar familie in, naar wat het lijkt, de laatste fase van haar leven 
Verjaardagen vorige week: (per ongeluk vorige week niet vermeld, waarvoor excuus!): 
Hr. F. Hamhuis, Esweg 32/A – 7771 CR, werd op 6 februari 90 jaar. Mw. H Knol-Eggengoor, Rheezerweg 73 – 7771 TD, werd 
op 8 februari 87 jaar. Jarige volgende week: mw. J. Nijman – Sok, Ommerweg 63 – 7797 RC, wordt 18 februari 83 jaar. 
Allen (alsnog) van harte gefeliciteerd! 
Hartelijk bedankt: voor de bloemen die ik mocht ontvangen vanuit de kerk. Met vriendelijke groet, Gerard Altena. 
Op zondag 19 februari vieren wij samen het Heilig Avondmaal in de Hessenwegkerk (Heemse). 
Alle leden, ook onze kinderen, zijn van harte welkom om deel te nemen aan de maaltijd van onze Heer. Het H.A. wordt 
lopend gevierd, de voorste 4 banken in het middenvak zijn voor mensen die het avondmaal zittend willen vieren. Ook in de 
Kinderdienst wordt aandacht besteed aan het H.A. 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”.  
Ouderenmiddag Wijkgemeente Heemse; 11 maart is er een high tea in de Esch voor onze oudere gemeenteleden. Start 
14.30 tot 16.30. Deze wordt georganiseerd in het kader van NLdoet; op 10 en 11 maart steken vrijwilligers uit de 
wijkgemeente de handen uit de mouwen voor onze oudere gemeenteleden door deze high tea te organiseren.  Een mooie 
middag om elkaar te ontmoeten, bij te praten en te genieten van al het hartige en zoets wat op tafel komt. Opgave kan in de 
Esch, via de mail ( jtmeerveld@hotmail.com) of telefonisch bij koster Jaap (0523-262216). Onze nieuwe predikanten, dss 
Rohaan zullen ook aansluiten bij deze high tea.  Wil jij nog als vrijwilliger meedoen, laat het dan ook even weten. Wilt u 
graag komen en hebt u geen vervoer, geef het dan even aan, dan zorgen wij dat u gehaald en gebracht wordt. 

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 . Ds. Piet Langbroek heeft vakantie t/m 26 februari. (Vanaf maandag 27 februari is 
er weer spreekuur vanaf 10.00 uur in de Höftekerk). Martijn van Breden neemt voor hem waar.  
Kerkdiensten De Matrix: In de maanden februari en maart zal er om de 2 weken een kerkdienst worden gehouden in De 
Matrix. Op zondag 12 februari is er geen dienst; de volgende dienst in de Matrix is op 19 februari. Dan is er weer een live-
verbinding via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 

ALGEMEEN NIEUWS: 
De bloemen: zijn afgelopen zondag gebracht naar hr. Altena, Ommerweg 57 en vanuit de Matrix naar  
mw. A. Meijerink-Broekhuis, Schoutenhof 31. 
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 bankrek.nr. 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 traditiegetrouw 6 vespers in de Opgang te Radewijk. Deze zijn 
op zondag  5 maart, 19 maart en zondag 2 april (live) om 17.00 uur. Op de andere zondagen (26 februari, 12 en 26 maart) is 
de vesper online te volgen via het youtube kanaal ‘pknradewijk ‘. 
Potgrondactie t.b.v. bijbels voor vervolgde Christenen: zakken potgrond (40 liter € 4,95) te bestellen vóór 28 februari via 
mail: afransen1949@kpnmail.nl of tel. 0523-267975. Afhalen bestelling zat. 18 maart op plein achter de Kandelaarkerk.  

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

Zondag 19 februari om 19.00 uur: Open kerk samenzang “Zingen in de Stephanus kerk” onder begeleiding van organist 
Frank Kaman. Voor deze samenzang is iedereen uiteraard van harte welkom. 

ZIN IN:  http://www.pknhardenbergheemse.nl/ facebookpagina zin in/instagramzinin.hardenberg  

woe. 22 feb – Lezing Geld en Go€d door Alain Verheij – De Schakel 20.00 – entree € 5,00; zo. 12 maart – Workshop Bible 
Quotes – De Schakel 13.30 tot 16.00 – vrije bijdrage voor materiaalkosten. (In Kerkklank verkeerde datum!); woe. 22 maart 
Lezing Geloof en homoseksualiteit door Mariecke van den Berg – Hessenwegkerk 20.00 – vrije gift; vrij. 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. 
KERKELIJK BUREAU: in De Schakel is open op maandag van 10.00-12.00 uur. Dan 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. 
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