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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 

 
Gedurende de gecombineerde diensten worden alle diensten van PGHH vermeld. 
EREDIENSTEN:  Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur: Hessenwegkerk (Heemse) Ds. Bert de Lange Kees Bakker Albert Jan Odink Klaas Gerrits 
09.30 uur: Matrix (Marslanden) Ds. Martin Voet Tiny Voet   
10.00 uur: De Opgang (Radewijk) Ds. G. Holverda Zie Kerknieuws 
10.00 uur: de Kamp (Baalder) Ds. Wim van der Wel Zie Kerknieuws 
11.00 uur: Oostloorn (PGHH) Hr. J. Timmer Zie Kerknieuws 
Diensten volgende week (15 – 01): Höftekerk: Ds. Pieter Noordmans – De Beek: Ds. Piet Langbroek. 
            
BIJ DE DIENSTEN: 50% minder diensten in januari, februari en maart: In de genoemde wintermaanden hebben wij de 
helft minder diensten in onze gemeente, dat geldt ook voor Heemse. Toch is er elke zondag een eredienst; u bent van harte 
welkom in een van onze andere samenkomsten in Hardenberg (Höftekerk, Radewijk, etc.). Wij kerken dus bij elkaar! Voor u 
als kerkganger kan het wel iets lastiger zijn! Zullen we een naar elkaar omzien en vragen of we met elkaar kunnen 
meerijden/fietsen? 
            

Hessenwegkerk (H), 10.00 uur: Koster: Jaap Meerveld – tel: 262216. 

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:;  Lector: Cindy Grendelman; Kinderdienst: Renate Bruins /Trijnie Huisjes; Oppas: Danike Hamhuis 
/ Daphne Takman; Begroeting: Fam. H. Brink / Frits Welink 
Herbevestiging en afscheid: Deze zondag worden Thea van Weerden en Alijda Oelen herbevestigd in hun ambt. Wij nemen 
afscheid van: Ouderling Kees Bakker, diakenen Frits Welink en Albert Jan Odink en contactpersoon Ineke Meinen.   
Orde van de dienst:  Welkom. Aanvangslied: Ps 100: 1 en 2. Stil gebed. Begroeting (naar Ps 72) V.  Geprezen zij God, de HEER, 
A.  Hij doet wonderen, hij alleen. V.  Prijs zijn heerlijke naam. A. Zijn luister vervult heel de aarde. V.  Vandaag en morgen. A. 
En tot in eeuwigheid. V. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de 
heilige Geest A: AMEN. Vervolg aanvangslied Ps 100: 3 en 4. Drempelgebed. Leefregel Rom 12: 1 – 8 (NBV21). Zingen: 838: 1 
en 2 (O grote God die liefde zijt). Gebed van de zondag. Kindernevendienst. Kinderlied (via de leiding van de 
kindernevendienst) Uit de bijbel: Jes 42: 1 – 7 (NBV21) en Mat 3: 13 – 17 (NBV21). Zingen Ps 119A: 1 t/m 4 (Uw woord omvat 
mijn leven) Overdenking. Zingen: Lied 939: 1, 2 en 3 (Op U alleen, mijn licht, mijn kracht). 
Afscheid van ambtsdragers: Kees Bakker (wijkouderling en lange periode voorzitter wijkkerkenraad), Frits Welink (diaken en 
voorzitter diaconie Heemse) Albert Jan Odink (diaken). Herbevestigen van ambtsdragers: Thea van Weerden (wijkouderling) 
Alijda Oelen (kerkrentmeester). Aansluitend zingen we Gez 351: 1 t/m 4 Zie ons heden voor U treden Liedboek 1973. 
Mededelingen. Dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader. Aandacht voor de collecte. Slotlied: 981: 1 t/m 5 (Zo lang er 
mensen zijn op aarde). Zegen beantwoord met een gezongen AMEN 
 

Matrix (ML),09.30 uur: Deze zondag, 8 januari  is er een live-verbinding via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 

Kindernevendienst: . Kinderoppas: Gerja Kuiperij. 
Orde van dienst:  Afkondigingen ouderling van dienst; zingen: lied 513; bemoediging en groet; gebed van toenadering; 
zingen: Heer wijs mij uw weg(Sela); gebed;kinderen gaan naar de nevendienst; eerste schriftlezing: Jesaja 42:1-7; zingen: lied 
531; tweede schriftlezing: Mattheüs 3:13-17; zingen lied 687; preek; zingen lied 526 vers 1 en 2   (onder het naspel komen de 
kinderen terug uit de nevendienst); gebeden; collectemoment; zingen Opwekking 488; zegen. 
 
COLLECTE-INFORMATIE:  
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Oekraïne. Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen mensen ontheemd, van 
huis en haard verdreven. Nog dagelijks vluchten mensen van dorpen in het oosten en zuiden van Oekraïne naar het westen, 
op zoek naar veiligheid. Nu het winter is zal de situatie waarschijnlijk verder verslechteren en wordt een nieuwe golf van 
vluchtelingen verwacht. Vooral vanuit het oosten en vanuit de zwaar verwoeste steden, waar mensen geen toegang hebben 
tot gas of elektriciteit, of in beschadigde huizen wonen. Kerken doen alles wat ze kunnen om mensen op de vlucht voedsel, 
medicijnen en onderdak te bieden. Helpt u mee?  
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. "KiA-Oekraïne" en/of “Kerk 8-1-2023”. U kunt 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”. 
           

mailto:kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl
http://www.pknhardenbergheemse.nl/
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fresults%3Fsearch_query%3Dpknmarslanden.nl&data=05%7C01%7C%7Cca6182b951374b938ec808dadd4a2e4f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638065607916120487%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jFMlnT8WaElq3mzxczywLTTW8h%2ByTtcH8kT4%2FWpbAE0%3D&reserved=0


 
WIJKNIEUWS HEEMSE: 

Pastoraat: U kunt contact opnemen met uw contactpersoon of wijkouderling, of indien u dit wenst, met kerkelijk werker 
Martijn van Breden (telefoonnummer: 06-31002222, email: martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl).  
Tienerdienst: Deze zondag is er weer een tienerdienst in het keldertje. Tieners hartelijk welkom. 
Kinderdienst in de Höftekerk: Kinderdienst gaat door: Volgende week kerken we in Hardenberg, wij hebben als kinderdienst 
Heemse besloten daar gewoon kinderdienst door te blijven geven. Zien we jullie volgende week? De kinderdienst gaat op 
dezelfde manier als in Heemse we gaan voor de overdenking naar onze eigen ruimte in de Schakel en komen tijdens de 
collecte terug in de kerk. Tot dan in de Hoftekerk. Groet Hester op de Haar en Elise Pothof. 
Jarigen: 8 januari wordt mw. H. Zweers-Bosch, Rembrandtstraat 17 – 7771 XG, 81 jaar. Mw. G. Stevens-Slager, Ommerweg 
35 – 7797 RD, wordt 9 januari 88 jaar. Hr E.J. Stoeten, Rheezerweg 62 – 7794 RH, wordt 10 januari 95 jaar. Op 11 januari 
wordt mw. J. van der Stoep-van Hilten, Berkenlaan 10 – 7771 DD, 93 jaar. Allen hartelijk gefeliciteerd. 
Bedankt: Hartelijk dank voor de vele kaarten en telefoontjes die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag.Met vriendelijke 
groet Annie Kamphuis -Hamhuis.            
 
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. Ds. Piet Langbroek is op maandagmorgen vanaf 10.00 uur beschikbaar voor 
gesprek in de Höftekerk. Voor een afspraak aan huis met ds. Piet Langbroek kunt u telefonisch contact opnemen (06 422 160 
19) of mail: info@pietlangbroek.nl 
Kerkdiensten via YouTube:  Deze zondag 8 januari  is er weer een live-verbinding via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 
Kerkdiensten Matrix: In de maanden januari, februari en maart zal er om de 2 weken een kerkdienst worden gehouden in de 
Matrix. De eerstvolgende dienst is zo. 8 januari, voorganger ds. M.S. Voet.  Op 22 januari zal er een doopdienst zijn. Ouders 
kunnen zich hiervoor aanmelden bij de wijkscriba of bij ds Langbroek die in deze dienst voorgaat. De volgende doopdienst is 
op 19 maart  
Bij de diensten: Zondag 8 januari lezen we uit Matteüs 3:13-17. Het gaat over de doop van Jezus in de Jordaan. De  SOS-
Worshipband verleent medewerking. Voorganger: Ds. Martin Voet 
Doopdienst op zondag 22 januari: Op zondag 22 januari 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 bedankt voor de bloemen voor mijn verjaardag. Met vriendelijke groet, Herman ten Brinke, Loorlaan 26. 
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: (zie ook Kerknieuws) 
De bloemen:  
Gemeenteavond 23 januari 2023 in De Esch.  Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een gemeenteavond op maandag 23 
januari 2023, georganiseerd door het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad. Daar zal een plan voor de 
Witte of Lambertuskerk centraal staan. De avond wordt gehouden in De Esch en begint om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 
uur). Meer informatie hierover zult u de komende tijd kunnen vinden via de website: 
www.pknhardenbergheemse.nl/gemeenteavond. 
Interkerkelijke gebedssamenkomst: In de ‘week van gebed voor eenheid’ (15 t/m 22 januari) organiseren de kerken van 
Hardenberg samen een gebedssamenkomst op dinsdag 17 januari om 19.30 uur in de Petrakerk (Witte de Withstraat 18). 
Van harte uitgenodigd om mee te bidden en te zingen! 
Leeskring ‘Opweg in de stilte’: 26 Januari gaan we met de leeskring beginnen  met het boeiende boek van Wil derkse een 
levensregel voor beginners. Aanvang  20.00 in de consistorie van Witte of Lambertuskerk , opgave en informatie bij Ds 
Robbert Jan Perk (robbertjanperk@planet.nl) 0622199495  zie ook facebookpagina Hardenberg-Heemse op weg in de stilte 
https://www.facebook.com/groups/634113345169993 
 
AGENDA: 
Woensdag 11 januari: Middag PCBO H-H. aanvang 14.30 u. in Oostloorn. Inlichtingen: J. Heetebrij. Tel: 0523 237821 
Elke donderdag Gebed voor de wereld: in de Witte of Lambertuskerk in Heemse, van 19.00 – 19.30 uur.  
Elke donderdagavond: COLLECTEMUNTEN VERKOOP  van 19.00 uur-20.00 uur in de Esch. 
Elke vrijdag: Kunt u van 08.30-16.00 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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