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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) 

3e zondag 40-dagentijd 
EREDIENSTEN: Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur Höftekerk Ds. Geralda Rohaan- Jo Kampman René Odink Tinus Broekroelofs 
10.00 uur De Kamp Ds. Wim van der Wel    
11.00 uur Oostloorn gkv    
17.00 uur De Opgang Vesper (online)    
Diensten volgende week (19 maart): Matrix: ds. Piet Langbroek; Hessenwegkerk: ds. Gijsbert Rohaan; De Opgang: (10.00 u) 
Ds. Pieter Noordmans; Oostloorn: hr. J. Timmer; De Opgang (17.00 uur) vesper 

 
BIJ DE DIENSTEN: in januari, februari en maart hebben we 50% minder diensten, toch is er elke zondag een eredienst 

(zie hierboven) waarin u van harte welkom bent! Wij kerken dus bij elkaar! 
Kerkdienstenregeling januari t/m maart 
De dienstenregeling voor de wintermaanden loopt ten einde. Het is gelukt om de gewenste kostenreductie te realiseren. 
Ondanks het verlies van diensten en vaste patronen, kunnen we ook dankbaar constateren dat er extra inhoud is gegeven 
aan gastvrijheid en ontmoeting. De regelmaat van voorheen wordt weer opgepakt. Daarnaast blijven we volop inzetten op 
een gezonde balans tussen energiekosten en financiële draagkracht van onze gemeente. 

 
Hessenwegkerk/Matrix: vandaag geen dienst. 

 
Höftekerk, 10.00 uur: Kinderdienst; Danike Hamhuis en Alijda Oelen; Oppasdienst: Ina en Diny Habers. 

Beamer/beeldverbinding: Erwin/Martijn. De tienerdienst gaat ook door! Deze zondag in de Soos van de Höftekerk. Graag 
zien we jullie dan! Groeten, leiding tienerdienst. 
Orde van de dienst: vanmorgen is het zondag Oculi, mijn ogen zijn gevestigd op God de Heer. We lezen over Jezus die te 
gast is bij Simon, een farizeeër. Plotseling is daar ook een vrouw die veel liefde aan Jezus geeft. Het zorgt voor opschudding. 
Daar was niet op gerekend. Maar rekenen? Dat gaat in het koninkrijk van God op een bijzondere manier zo blijkt. 
Welkom en mededelingen; Lied 25A; Bemoediging en groet; Aandacht voor liturgische schikking; Doven kaars door kind; 
Gebed, loopt over in Lied 130 c daarna bidden we verder; lezing: Kolossenzen 3:12-17; Lied Opwekking 284; Project 
kindernevendienst; Kinderlied 40 dagen project; Schriftlezing Micha 7:18-20; Psalm 103:1,3,4; Schriftlezing Lukas 7:36-50; 
Verkondiging; Lied  885; Gebed; Collecteaankondiging; Lied 538:1,4; Zegen; Amen. 

De Kamp, Baalder, 10.00 uur: zie Kerknieuws. 

 
COLLECTE-INFORMATIE: 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat - omzien naar gevangenen. In Nederland zijn ruim 
33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte- of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar 
barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te 
werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangenen en hun 
partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans bieden in de maatschappij. Van harte 
aanbevolen. De Diaconie.  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. "Binnenlands diaconaat" 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”. 

 
WIJKNIEUWS HEEMSE: 
Pastorale bereikbaarheid predikanten en kerkelijk werker 
Ds. Geralda Rohaan, tel. 06-82044588, email: ds.geraldarohaan@gmail.com (bereikbaar di t/m do); 
Martijn van Breden, tel. 06-31002222, email; martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl (bereikbaar ma t/m wo en vr); 
ds. Gijsbert Rohaan, tel. (0523)852168. 

Jarigen: mw. W. Eshuis-Hendriks, Kroondijk 3 – 7796 HE Heemserveen, wordt op 13 maart 80 jaar. 
Hr. J. Mosterd, Hesselinkstraat 4 – 7771 WE, wordt op 14 maart 81 jaar. Hr. D, Wilps, Havezateweg 2 – 7789 CC, wordt op 16 
maart 86 jaar. Allen van harte gefeliciteerd! 
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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. 
Kerkdiensten De Matrix: In de maand maart zal er om de 2 weken een kerkdienst worden gehouden in De Matrix. Op 
zondag 19 maart is er weer dienst in de Matrix, a.s. zondag 12 maart is er dus geen dienst. 
Op zondag 19 maart is er weer tienerdienst. Tim en Gerdie gaan met jullie een Paaschallenge doen. Ben jij er ook bij? Wij 
beginnen om 09.30 uur in de Matrix, tot dan! 
Uitnodiging behoeftenonderzoek naar zingeving: Afgelopen week heeft u per mail een onderzoek gekregen over de 
veranderende behoeften aan zingeving. Graag willen we uw mening leren kennen! Dit onderzoek is volstrekt anoniem en 
kost slechts 2 minuten van uw tijd. Wilt u deze vragenlijst invullen? Bedankt! 
Jubileum: op 16 maart is de fam. De Vries–Bladder, Schoutenhof 62, 50 jaar getrouwd! Van harte gefeliciteerd! 
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 zondag vanuit de Matrix gebracht naar Minie Bakhuis en huiskamergenoten en vanuit Heemse 
naar mw. M.H. ter Wijlen-Muller, Poolsterlaan 25. 
 
Inzamelingsactie voor Voedselbank rondom Biddag. Voor van deze jaarlijkse voedselactie rondom Biddag zijn er inmiddels 
tasjes uitgedeeld met daarin een kaart van de Voedselbank waarop is aangegeven aan welke levensmiddelen behoefte 
bestaat. Op vrijdag 10 maart kunt u de gevulde tasjes inleveren bij de "O.P.A." achter de Hessenwegkerk. Dat kan ook in De 
Schakel en in De Esch op zaterdag 11 maart tussen 9 en 12 uur. Ook op zondag 12 maart, vóór de dienst om 10.00 uur, kunt 
u de gevulde tasjes bij de Höftekerk inleveren. Doet u/doe jij weer mee? Hartelijk dank alvast. De Diaconie.  
 
3e Vesper veertigdagentijd: uitzending vanaf 17.00 uur online via Youtube kanaal PKN Radewijk. M.m.v. Marcel Harlaar (fluit) 
en Bernardien Hamhuis (zang). 

 
http://www.pknhardenbergheemse.nl/ facebookpagina zin 
in/instagramzinin.hardenberg  
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 Huijser; 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. s.v.p.  

 

VluchtelingenWerk Hardenberg zoekt vrijwilligers; VluchtelingenWerk zoekt op korte termijn maatschappelijk begeleiders, 

die vluchtelingen begeleiden in de eerste periode in Hardenberg, waar zoveel nieuw voor hen is. Je helpt bij het regelen van 

allerlei praktische zaken en het op weg helpen in een voor hen onbekende gemeente. De gevraagde tijdsbesteding is 2 

dagdelen per week. Voor de juiste begeleiding willen wij onze cliënten/statushouders continuïteit bieden en vragen wij 

begeleiders die zich langer dan een jaar aan onze organisatie willen binden. Je maakt deel uit van een betrokken en 

gemotiveerd vrijwilligersteam. Verder bieden wij ondersteuning door een beroepskracht, een inwerkprogramma, de 

mogelijkheid om (online) aanvullende cursussen en trainingen te volgen, een onkostenvergoeding en vooral boeiend en 

zinvol werk! Interesse? Stuur dan een mail naar teamleider Gineke de Bruine via gdbruine@vluchtelingenwerk.nl. 

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

11 maart: ouderenmiddag: high tea van 14.30-16.30 in De Esch. 
11 maart: Samen zingen in de Höftekerk om 19.30 uur, m.m.v. Herman Boerman (orgel) en Erik Breukelman (solist). 
04 april: contactpersonenavond Heemse om 20.00 uur in De Esch (inloop vanaf 19.45 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. 
In verband met een afscheidsdienst in de Höftekerk, is het kerkelijk bureau maandagmorgen 13 maart gesloten voor het 
afhalen van collecte munten (maar wel telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur. (06-82 69 37 39). 
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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