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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: 
10.00 uur Höftekerk Ds. Bert de Lange Aart Mulder Andrew Beltau Tinus Broekroelofs 
17.00 uur De Opgang Online vesper    
Diensten volgende week (5 maart): HWK: ds. Overeem; Matrix: Martijn van Breden; De Opgang: ds. Bert de Lange; 
De Beek: ds. Piet Langbroek; Oostloorn: mw. Meinie Veenstra; De Opgang: vesper (17.00 uur) 

 
BIJ DE DIENSTEN 1e zondag veertigdagentijd: 
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; Rebecca van Breden en Jennie Schroër; Oppasdienst: Kim Nijeboer. 

Orde van de dienst: zie Kerknieuws. 
 

COLLECTE-INFORMATIE: 

De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Zending Zambia.  Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. 
Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa’s en oma’s voor deze kinderen, als hun ouders 
aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia 
stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund. 
Helpt u mee? De ZWO-Commissie.  
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. "Zending Zambia" en/of “Kerk 26-2-2023”. 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”. 
 
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.  

 
WIJKNIEUWS HEEMSE: 
Pastorale bereikbaarheid: predikanten en kerkelijk werker Heemse 
Ds. Geralda Rohaan, tel.nr. 06-82044588 (bereikbaar di. t/m do.) | Martijn van Breden, tel.nr. 06-31002222 (bereikbaar 
ma. t/m wo en vrij.) Email: martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl ,ds. Gijsbert Rohaan, tel.nr. 0523-852168  
Mededeling predikanten Gijsbert en Geralda Rohaan-van de Kamp: ons emailadres functioneert helaas nog steeds niet. 
Tijdelijk gebruiken we nu: ds.g.rohaan@gmail.com. Van 25 februari t/m 5 maart hebben we een weekje vakantie. In 

voorkomende gevallen kunt u contact op nemen met Martijn van Breden. 

Wijkverdeling Heemse: Onze wijkpredikanten en kerkelijk werker hebben de wijken in Heemse verdeeld naar rato van 
werkuren. U heeft een vast aanspreekpunt voor pastorale zorg. De verdeling van de wijken is als volgt: 
- Ds. Geralda Rohaan: Norden (H01), Norden-Hazenbos (H02), Hazenbos-Oost (H03), Hazenbos-West (H04), Oud-
Heemse 1 (H13) en Oud-Heemse 2 (H14). 
- Martijn van Breden: Heemserveen/Haardijk (H08), Collendoorn/Marslanden (H09), Vogelbuurt (H10), Spaanskamp 
(H11) en Geperforeerden (H15). 
- Ds. Gijsbert Rohaan: Rheeze/Diffelen (H05), Rheezerveen-Zuid (H06), Rheezerveen-Noord (H07), en Heemserbos 
(H12). 
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Contactpersonenavond: Op dinsdag 4 april om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) zal er een contactpersonenavond 

plaatsvinden in De Esch. Wij hopen alle contactpersonen, coördinatoren en ouderlingen te ontmoeten die avond.  

Meeleven: hr. Albert Pullen, Rheezerweg 113, heeft bij een val zijn heup gebroken en is opgenomen in het ziekenhuis. 

Jarige: mw. M.H. ter Wijlen-Müller, Poolsterlaan 25, 7771 ZE, wordt 27 februari 87 jaar. Van harte gefeliciteerd! 

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. 
Up-date ziekteproces ds. Yvonne: 
Twee weken geleden heb ik de vooronderzoeken voor de bestraling gehad. Vanaf donderdag 16 februari word ik vijftien 
keer bestraald. Dit is 3 weken lang elke werkdag. De weekenden zijn vrij en kan ik bijkomen. Vorige week ben ik ook gestart 
met de anti-hormoonkuur. Dat is medicatie die ik de komende 5 jaar dagelijks slik. Ik ben zo 2 stappen verder in het totale 
behandeltraject. Hartelijke groeten, ds. Yvonne. 
Kerkdiensten De Matrix: In de maanden februari en maart zal er om de 2 weken een kerkdienst worden gehouden in De 
Matrix. Op zondag 26 februari is er geen dienst in de Matrix.  
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. 
 

ALGEMEEN NIEUWS: 
De bloemen: zijn vorige week vanuit de Matrix gegaan naar fam. Grootenhuis, Ervenweg 2 en vanuit de Hessenwegkerk naar 
mw. Mar Niewijk-Kieft, De Opgang 9. 
 
Inzamelingsactie voor Voedselbank rondom Biddag; t.b.v. deze jaarlijkse actie worden er a.s. zondag 26 februari bij de 
Höftekerk tasjes uitgedeeld met daarin een kaart van de Voedselbank waarop is aangegeven aan welke levensmiddelen 
behoefte bestaat. Op zondag 5 maart gebeurt hetzelfde bij De Matrix, De Beek, de Hessenwegkerk en De Opgang. Op vrijdag 
10 maart kunt u de gevulde tasjes inleveren bij de "O.P.A." achter de Hessenwegkerk en/of bij De Schakel EN ook op zondag 
12 maart bij de Höftekerk. Doet u/doe jij weer mee? Hartelijk dank alvast. De Diaconie. 
1e Vesper 40-dagentijd; op 26 februari wordt de 1e vesper vanaf 17.00 uur online uitgezonden via youtube kanaal PKN 
Radewijk. M.m.v. Bernardien Hamhuis (zang), Marcel Harlaar (fluit) en organisten Riekus en Anneke Hamberg. Beeld en 
geluid wordt verzorgd door Henk Peeneman. Hartelijk welkom namens de liturgiecommissie. 
Samen Zingen Hardenberg; zaterdag 11 maart 2023 kunt u naar hartelust “liederen van toen en nu” zingen in de Höftekerk  
Muzikale medewerking verlenen Herman Boerman – orgel/piano en Erik Breukelman – solist. Aanvang: 19.30 uur. De collecte 
(in de kerk of via QR-code) is bestemd voor de aanleg van 3 binnen-tuintjes bij de nieuwbouw van verpleeghuis Clara 
Feyoena Heem, van harte aanbevolen. Na afloop is er gelegenheid om nog even gezellig na te praten onder het genot van 
een gratis kopje koffie of thee. Graag tot ziens op 11 maart a.s., Commissie Samen Zingen Hardenberg. 
Paasontbijt op Paaszondag 9 april 2023; PGHH. 
In de vroegchristelijke kerk werd de nacht voor Pasen wakend doorgebracht. Daarna had men vroeg in de morgen een 
gezamenlijke maaltijd. Zo deelden de mensen hun blijdschap over de opgestane Heer en was de maaltijd een teken van 
onderlinge verbondenheid. Ongeveer 20 jaar geleden zijn wij in Heemse begonnen om die traditie nieuw leven in te blazen , 
door als gemeente de Paasmorgen te beginnen met een ontbijt. De diaconie van wijkgemeente Heemse nodigt u daarom van 
harte uit om deel te nemen aan dit Paasontbijt. Ook gemeenteleden van de wijken behorende bij de PGHH van harte 
welkom. Het Paasontbijt is in “De Esch”, en begint om 08.30 uur. 
Het is voor de organisatie gemakkelijk dat u zich van tevoren opgeeft. T/m zondag 2 april liggen intekenlijsten in de Esch en 
bij de ingang van de Hessenwegkerk. Ook is opgave mogelijk via e-mail van koster Jaap Meerveld : jtmeerveld@hotmail.com. 
Doet u mee? Namens de diaconie, Willemien Bult-Gelling. 

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

Ouderenmiddag 11 maart: high tea in de Esch; van 14.30-16.30 uur. Opgave bij koster Jaap (jtmeerveld@hotmail.com, of tel. 
262216). Wilt u als vrijwilliger meehelpen of heeft u vervoer nodig, laat het dan even weten. 

ZIN IN; 12 maart: workshop Bible Quotes 13.30-16.00 uur in De Schakel; 22 maart: lezing Geloof en homoseksualiteit om 

20.00 uur in de Hessenwegkerk; 24 maart: cabaret en kleinkunst TimZingt, om 20.00 uur in Het Morgenlicht. 
Elke donderdag: Gebed voor de wereld in de Witte of Lambertuskerk van 19.00-19.30 uur.  
Elke donderdag: verkoop van collectemunten in De Esch van 19.00-20.00 uur. 
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. 
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