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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) 

 
BIJ DE DIENSTEN: 
Gezamelijke 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! 
 
Uitleg liturgische schikking 4e zondag 40 dagentijd: ‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijd. ‘Wat vreemd dat u 
niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.’ (Johannes 9:30) 
De kernwoorden van vandaag : zien, kijken, open ogen. Van katjestakken en kronkeltakken is een nieuwe vorm gemaakt, een ellips, 
alsof het een oog is. In het midden van het oog zien  we de pupil. Een oog om mee te kijken.  
 
EREDIENSTEN 4e zondag 40 dagentijd. 
Plaats van samenkomst. Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur Hessenwegkerk Ds. Gijsbert Rohaan  Anja Bouwhuis Jan Meilink Dick Huijser 
9.30 uur Matrix Ds. Piet Langbroek Anne Altena Marcia Zoomer Kees Kuiper 
10.00 uur De Opgang Ds. P.J.H. Noordmans Zie Kerknieuws. 
11.00 uur Oostloorn Hr. J. Timmer   
17.00 uur De Opgang Vesper (Live) 
Diensten volgende week (26 maart): Höftekerk – Ds. Wim van der Wel. 
 
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: Carlos;  Lector: Marjo Marissen; Kinderdienst: Renate Bruins / Esther van Dijk. Oppas: Elise Pothof;  
Begroeting: Christiaan Jurjens / Cindy Grendelman / Danielle Konkelaar. 
Orde van dienst: Welkom, mededelingen – doven kaars – Zingen: Psalm 87: 1, 3, 4 – Stil gebed – Bemoediging en groet – Over de 
liturgische bloemschikking – Gebed – Zingen: Geroepen om te Zingen 79: 1, 3 en 4 – Onderwijzing – Presentatie – Luisterlied: ‘De 
Reis’ van Stef Bos & Sabien Tiels – Doopgebed – Zingen: lied 344 – Geloften – Doop en handoplegging – Zingen ZG 236: 1 – De 
doopkaars wordt aangestoken en Daans naam wordt in het doopboek opgeschreven – Ook een duif met zijn naam wordt 
opgehangen – Paasproject – Zingen: ‘Wie zeg jij dat ik ben?’ – Lezing: Johannes 6: 22-51 – Verkondiging – Zingen: lied 221: 1 en 3 – 
Gedenken overledenen – Gebeden – Collecte – Zingen: lied 981: 1, 4, 5 – Zegen en beaming 
 
Matrix (ML),09.30 uur: Deze zondag, 19 maart  is er een live-verbinding via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 
Kindernevendienst: Ilona Blonk / Marjon van der Veen. Kinderoppas: Mariette Zoer.  

Orde van de dienst: - Thema: Open je ogen. Muziek en ontmoeting. Welkom door ouderling van dienst. Aansteken van de 

Paaskaars en openleggen van de Bijbel. Psalm 27 vers 1 en 2. Begroeting (in samenspraak). Drempelgebed met lied 25b. Inleiding 
bij het thema. Lied 212 vers 1,2 en 3. Project kindernevendienst  en lied. Lezing Johannes 9 vers 1 t/m 7. Lied  534 vers 1 t/m  4.  
Lezing Johannes 9 vers 8 t/m 16. Muzikaal intermezzo. Lezing Johannes 9 vers 17 t/m 34. Zingen  Lied 913 vers 1 en 2  en 4. Lezing 
Johannes  9 vers 35 t/m 41. Zingen lied 527. Dankgebed en Voorbede. Collecte Inzameling van onze gaven. Wegzending.  Zingen 
slotlied 538 vers 1 en 4. Zegen. 
 

De Opgang (vesper) 17.00 uur: (live) in De Opgang te Radewijk. M.m.v. Ingrid Korsaan (saxofoon) en 

Anneke Hamberg (orgel). Hartelijk welkom namens de liturgiecommissie. 
     
COLLECTE-INFORMATIE: 
De 1e collecte is bestemd voor Missionair werk PKN (kliederkerk). Samen met kinderen én volwassenen ontdekken, vieren en 
eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een 
creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken.  
Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. De PKN ondersteunt 
kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. Van harte aanbevolen. De Diaconie.   
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. "Missionair werk PKN" en/of “Kerk 19-3-2023”. 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 Heemse 
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. 
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Gijsbert Rohaan, ds.g.rohaan@gmail.com, tel. (0523-)852168. 
Bij de dienst: Deze zondagmorgen wordt er gedoopt! Daan Anne-Mark Veurink (Willemsdijk 9 Rheezerveen) mag het teken en 
zegel van Gods trouw ontvangen. Daan is de zoon van Erik en Evelien Veurink, en het broertje van Roos en Tim. 
In de dienst staan we stil bij een wonderlijke uitspraak van Jezus. Hij is het brood van het leven, zegt Hij. Inderdaad wonderlijk – 

maar nog wonderlijker is dat wie het begrijpt, eeuwig leven vindt! 
Meeleven: Dhr. Jan Veldhuizen, Meteoorlaan 8, is vrijdag thuisgekomen na een verblijf in Clara Feyoena.  
Alle zieken, thuis en in het ziekenhuis of elders verzorgd, Gods zegen toegebeden! 
Jarigen: Op 23 maart wordt mw. A.M. van Ojen, Kometenlaan 16 – 7771 EM, 91 jaar. Mw. J.M.H. Slot-van der Graaf, 
Coevorderweg 31/44 – 7776 DW - Slagharen, wordt 26 maart 94 jaar. Hartelijk gefeliciteerd. 
Bedankt: Wij hebben bloemen van de kerk gekregen (heemse) en willen hier graag voor bedanken!   
Met vriendelijke groet, Elles en Bert Timpers  
 
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. 
Pastoraat: 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 
Vergadering Pastoraal Team: 28 maart houdt het Pastoraal Team van de Marslanden een toerustingsavond over het 
thema “Het Pastorale Gesprek” o.l.v. Neeltje Jonkers om 20.00 uur in de Schakel. 
Geboren: op 21 jan. 2023 is Jip Ramaker geboren, Moonenlaan 64, zoontje van René en Henrieke en broertje van Dex en Vess. Van 
harte gefeliciteerd. 
Meeleven: Bij Theo Zoer, Erve Nijsinck 25, is enige tijd geleden chronische lymfatische leukemie geconstateerd.  
Er wordt nu een behandeling gestart van immunotherapie d.m.v. een infuus en een chemokuur in tabletvorm. Als het lichaam 
goed op alles reageert, zal dit 6 maanden in beslag nemen. Wij wensen Theo en Trijnie Gods kracht en nabijheid toe. Meeleven 
vanuit de gemeente wordt gewaardeerd. 
Kerkdiensten De Matrix: In de maand maart zal er nog om de 2 weken een kerkdienst worden gehouden in De Matrix. Aanstaande 
zondag 19 maart is er weer dienst in de Matrix. 
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 12 juni zijn de bloemen van wijkgemeente Heemse naar fam. Timpers ,Zwaluwstraat 38 gebracht.   
Paasontbijt: Van af vandaag kunt u zich opgeven voor het paasontbijt op 9 april in De Esch , bij de Hessenwegkerk ,daar ligt een 
opgave formulier. Ook kan de opgave via e- mail naar Jaap Meerveld  :jtmeerveld@hotmail.com 
We pakken daarmee de oude traditie op van de eerste christenen, die zo hun blijdschap over de opgestane Heer deelden. 
Het ontbijt op Eerste Paasdag begint om 8.30 uur in De Esch. Graag tot dan. 
Eieractie in Hessenwegkerk voor Hospice: Dit jaar pakt de Hessenwegkerk de organisatie weer op van de eierverkoop. Naast de 
verkoop van eieren zijn er ook weer mooie paasdecoraties zoals deurkransen, bloemstukken en paasbakjes te koop. Dit alles 
wordt verkocht voor het goede doel en dat is ook nu weer voor de ‘St. Vrienden van Hospice ’t Huis aan de Vecht’ in Hardenberg. 
Om de prijs hoeft u het in elk geval niet te laten; 10 eieren kosten € 3,00 - 30 eieren hebt u al voor € 8,00. Daarnaast is er nog 
gelegenheid om eieren in de ‘losse verkoop’ te komen halen. Tot ziens op Vrijdag 31-mrt-2023 09.00 – 16.00 start verkoop vanuit 
de Esch / Hessenwegkerk 

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; we hopen op nog meer aanmeldingen voor deze avond! 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); 
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. 
Elke vrijdag: kunt 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. 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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