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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) 
 
      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 hier onder) waarin u van harte welkom bent! Wij kerken dus bij elkaar! 
Uitleg van de liturgische schikking voor de 2e zondag van de 40 dagen tijd: 
‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijd.  Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop 
ziet. In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. De kernwoorden van vandaag : berg, 
luisteren, bidden. Van de takken van de hazelaar hebben we een berg gemaakt. De 3 witte tulpen staan symbool voor de 3 
profeten. 
2e zondag 40-dagentijd. 
EREDIENSTEN: Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur Hessenwegkerk Ds. E. Overeem - Leusden Thea van Weerden Willemien Bult Kees Bakker 
9.30 uur Matrix Martijn van Breden  Truus Meinen  
10.00 uur De Opgang Ds. Bert de Lange Zie Kerknieuws 
10.00 uur De Beek (HA) Ds. Piet Langbroek Zie Kerknieuws 
11.00 uur Oostloorn Mw. Meinie Veenstra  Anneke Hamberg 
17.00 uur De Opgang Vesper (live) m.m.v. Ingrid Korsaan (saxofoon) en Anneke Hamberg (orgel) 
Dienst Biddag – woensdag 8 maart: 
19.30 uur Höftekerk Ds. Piet Langbroek – m.m.v. HCM 
Diensten volgende week (12 maart): Höftekerk – Ds. Geralda Rohaan / De Kamp – Ds. Wim van der Wel / Vesper - online 
 
Hessenwegkerk (H), 10.00 uur: 
Koster: Marco Kappert. Live uitzending Hessenwegkerk website van PKN Hardenberg Heemse; 
http://www.pknhardenbergheemse.nl, klik op de foto van de Hessenwegkerk, kies live uitzending afspelen. De uitzending start om 
09:50 uur.  
Beamer/beeldverbinding: Jos Muis;  Lector: Alie Lomulder; Kinderdienst: Jolanda Scherpen / Hester op de Haar. Oppas: Pien 
Konkelaar;  Begroeting: Johan en Henni Hamhuis / Daniëlle Konkelaar.                         
Orde van de dienst: Beginlied: (Psalm) 107 : 13, 14, 15. Moment van stilte. Bemoediging en groet. Lied van Kyrië en Gloria: 632. 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest. Zingen: 935. Begin kindernevendienst, met lied op te geven door de KND. 
Schriftlezing 1: Marcus 4 : 35 – 41. Zingen: 352 : 1 t/m 4. Schriftlezing 2: Marcus 6 : 30 – 56. Zingen: 352 : 5 t/m 7. Preek: "Ik ben 
het, wees niet bang" (Marcus 6 : 50). Zingen: 917. Gebeden - gebedsstilte - Onze Vader. Aandacht voor de collecte. Slotlied: 934. 
Gezongen amen. 
Matrix (ML),09.30 uur:  
Deze zondag, 5 maart  is er een live-verbinding via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 
Kindernevendienst: Anke Lamberink. Kinderoppas: Mirjam Meilink 
Orde van de dienst: Muziek door Margo en Christine van den Brink. 
Welkom en mededelingen; Aansteken Paaskaars en openslaan van de Bijbel; Openingslied ‘Wat hou ik van uw huis’; Bemoediging 
en groet; Zingen Opwekking 464; Gebed; Kindermoment; Kinderlied ‘Verander je mee?’; Schriftlezing Mattheüs 17: 1-13; Zingen 
Opwekking 462; Verkondiging; Zingen Opwekking 334; Gebed en zingen ‘Onze Vader’; Collectemoment; Slotlied ‘Heer U bent mijn 
leven’; Zegen; Gezongen Amen (Lb. 415: 3). 
De Opgang (vesper) 17.00 uur: 
Orde van dienst: inleidende muziek; stilte; doven kaars; bemoediging; Lied 974: 1 en 3; gebed; Lied 544: 1, 2 en 5; lezing; Lied 545: 
1 t/m 5; inspiratietekst, stilte, muziek; Lied 46 (uit Zingende Gezegend); avondgebed; aandacht voor collecte; (avond)Lied 247: 1, 2 
en 3; zegenbede; uitleidende muziek.        
COLLECTE-INFORMATIE: 
Zondag 5 maart 2023 - 2e zondag 40dagentijd. De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Zending (Palestina). Palestijnse 
christenen vormen een kleine gemeenschap (minder dan 2 % van de bevolking) in het Heilige Land. Kerk in Actie steunt het werk 
van verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. Helpt u 
mee? De ZWO-Cie.  
De 2ecollecte is bestemd voor de (eigen) Kerk. U kunt uw bijdragen overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 RABO 
03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. "Zending Palestina" en/of “Kerk 5-3-2023”. U kunt ook in de 
kerk uw bijdrage geven en via de Scipio app.  
Woensdag 8 maart 2023 – Biddag. De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat Noord-Ghana.  
Noord-Ghana is een droog gebied. Het is daar moeilijk om rond te komen met landbouw, zodat er veel armoede is. Vrouwen 



 

 

proberen een bijdrage te leveren aan het inkomen. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt deze vrouwen om dit zo goed mogelijk 
te doen en de beste prijs voor hun noten en boter te krijgen. Helpt u mee? De ZWO-Cie.   
De 2e collecte is bestemd voor de (eigen) Kerk.  
U kunt uw bijdragen overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-
Heemse, o.v.v. "Werelddiac. Noord-Ghana" en/of “Kerk 12-3-2023”. 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. 
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.  
Jarigen: Op 7 maart wordt hr. Sj Bies, Meteoorplein 13 – 7771 ED, 87 jaar. Mw. W.H.J. de Liefde, Kolibriestraat 3 – 7771 CA, 
wordt 10 maart 82 jaar. Beid hartelijk gefeliciteerd.  
Bedankt: Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die ik mocht ontvangen vanuit de kerk. 
Met vriendelijk groet,  Betsie Herbers.  
WIJKNIEUWS MARSLANDEN: 
Pastorale bereikbaarheid:  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.  
Op maandagmorgen is er vanaf 10 uur gelegenheid om ds. Langbroek te spreken. Het spreekuur is in de Höftekerk en u kunt er zo 
naar toe komen. Daarbij is er de mogelijkheid om zelf contact met Piet op te nemen en een afspraak op een ander tijdstip en /of 
andere plaatst te maken te maken. Bel daarvoor 06 422 160 19 of mail info@pietlangbroek.nl 
Kerkdiensten De Matrix: In de maand maart zal er om de 2 weken een kerkdienst worden gehouden. Op 
zondag 5 maart is er weer dienst in de Matrix. Deze dienst zal ook via YouTube uitgezonden worden.  
Op zondag 12 maart is er geen dienst in de Matrix. Op zondag 19 maart is de volgende dienst in de Matrix waarin ds 
.Piet Langbroek voorgaat. 26 maart is er geen dienst. Vanaf april ben je elke zondag welkom in de viering in de Matrix, 
om 09.30 uur. Op Palmzondag 2 april gaat ds Martin Voet voor en zondag 9 april vieren we de Paasdienst.   
Van harte welkom om elkaar in de Matrix te ontmoeten. 
Jarig:  Op 4 maart is Minie Bakhuis, Blanckvoortallee 8 A, 77 jaar geworden, van harte gefeliciteerd.     
Noaberschap: 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: Zondag  26 februari  zojn de bloemen  van  wijkgemeente  Heemse gebracht  naar  mevr. Betsy Herbers. 
Hesselinkstraat 17. 
Biddag: Op woensdag 8 maart is er om 19:30 uur de dienst van gebed voor gewas en arbeid in de Höftekerk.  
Het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor (HCM) o.l.v. Jan Quintus Zwart zingt mooie liederen en Herman Boerman  
begeleidt ons zingen op het orgel. Voorganger is ds. Piet Langbroek.       
Vespers veertigdagentijd: Op de 6 zondagen in de veertigdagentijd worden er vespers gehouden in De Opgang te Radewijk. Op 5 
en 19 maart om 17.00 uur en op 2 april om 19.00 uur. 
Op 26 februari, 12 en 26 maart is de vesper online te volgen via het youtube kanaal PKN Radewijk. Hartelijk welkom namens de 
liturgiecommissie. 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/ facebookpagina zin in/  
instagramzinin.hardenberg  
De workshop Bible Quotes (12 maart) gaat wegens gebrek aan deelname niet door. 

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; di. 28 maart: Muziek 
Passionen door Dik Huiijser – De Esch 20.00 – vrije gift.  
Opgave graag via het opgaveformulier op de site www.pknhardenbergheemse.nl/zinin of per mail zin-
in@pknhardenbergheemse.nl met naam en tel.nr. svp.  
  
AGENDA: (voor uitgebreide informatie, zie website, Kerkklank, wijkbrieven (Uit Heems(e) en Ensemble); 
Zaterdag 11 maart: Samen zingen in de Höftekerk. Met Herman Boerman orgel/piano. Erik Breukelman – solist. Aanvang: 
19.30 uur   
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. 
Paasontbijt op paaszondag 9 april: Opgave via intekenlijsten in de Esch  en via e-mail van koster Jaap Meerveld : 



 

 

jtmeerveld@hotmail.com. 
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. 
 


