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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) 

5e zondag veertigdagentijd 
EREDIENSTEN: Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur Höftekerk Ds. Wim van der Wel Jenny Hutten Diny Habers Erik Nijzink 
11.00 uur Oostloorn GKV    
10.30 uur: CFH Gert Jan Timmer   Roelof Kuiperij 
17.00 uur: De Opgang: (online) vesper m.m.v. Bernardien Hamhuis (zang) en Marcel Harlaar (fluit) 

Diensten volgende week: Hessenwegkerk: ds. Gijsbert Rohaan; Matrix: ds. Martin Voet 

BIJ DE DIENSTEN: met ingang van volgende week (2 april) worden de diensten weer in alle gebouwen gehouden. 

Ook de diensten in het Clara Feyoena Heem beginnen weer, voorlopig 1x per 4 weken. 

Hessenwegkerk/Matrix: vandaag geen dienst. 

 

Höftekerk, 10.00 uur; orde van dienst: zie Kerknieuws. 

Kinderdienst; Jennie Schröer en Marieke Grendelman; Oppasdienst; Jacoba Nijzink. 

 

COLLECTE-INFORMATIE: de 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat Bangladesh  

In Bangladesh is de werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op 
wat de arbeidsmarkt vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor 
jongeren uit India aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk 
begeleiden. Zij zullen een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een 
eigen bedrijf kunnen starten. 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. "Bangladesh" en/of “Kerk 26-3-2023”. 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. Gijsbert Rohaan, tel. (0523)852168, email: ds.g.rohaan@gmail.com. 
 

Overleden: op vrijdag 17 maart is overleden op de leeftijd 91 jaar: mw. Geesje Meilink – Timmer. Ze woonde aan 
de Havenweg maar was al een jaar opgenomen in het Aleida Kramer te Coevorden. Eerder woonde zij aan o.a. aan 
de Rheezerbrink en in de Berkenlaan in Heemse. Ze was een hartelijke en betrokken vrouw. Afscheid van  

mw. Meilink namen we afgelopen woensdag 22 maart in de Witte of Lambertuskerk, waarna ze op de begraafplaats aan de 
Bruchterweg is begraven. 
Ook op 17 maart overleed Henk Hamhuis. Henk werd 55 jaar oud. Hij was lichamelijk en verstandelijk beperkt, 
maar woonde toch thuis aan de Ommerweg 5A met zijn lieve en zorgende moeder Gees. Op donderdag 23 maart 

namen we afscheid van Henk in de Witte of Lambertuskerk, waarna hij begraven werd op begraafplaats ‘De Larikshof’. 
We wensen de families die afscheid moesten nemen Gods nabijheid toe in het verdriet en gemis.  
 
Jarigen: mw. J. Hombrink-Timmer, Merelstraat 13 – 7771 CG, wordt 31 maart 82 jaar. 
Mw. G.J. Stoeten-Tempelman, Kolibriestraat 2 – 7771 CA, wordt 01 april 83 jaar. Mw. D. Oelen-Kelder, Sterappel 146 in 
Oostloorn (J.C.J. van Speykstraat 14, 7772 ZC, wordt 27 maart 80 jaar. Allen van harte gefeliciteerd! 
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk, kaarten en felicitaties voor ons 50-jarig huwelijk. Hartelijke groet van  
Jan en Dirkje de Vries. Bedankt! Afgelopen zondag werden wij blij verrast met de bloemen uit de kerk! Héél hartelijk dank 
daarvoor! Jan en Ria Veldhuizen, Meteoorplein 8. 
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 deze avond.  
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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. 
Vergadering Pastoraal Team: 28 maart; toerustingsavond over het thema “Het Pastorale Gesprek” o.l.v. Neeltje Jonkers om 
20.00 uur in de Schakel. Noaberschap: voor noodzakelijke hulp: bel 06 82 78 8833 of mail info@marslandennoaberschap.nl. 
Jarig: op 27 maart wordt mevr. C. Louis, Edelinckstr. 5, 84 jaar en op 31 maart hoopt dhr. J. van der Kamp, Schoutenhof 39,  
7 jaar te worden. Beiden van harte gefeliciteerd. 

ALGEMEEN NIEUWS: 
De bloemen: zijn vorige week vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar hr. en mwr. Veldhuizen-Spek, Meteoorplein 8 en 
vanuit de Marslanden naar fam. De Vries-Bladder, Schoutenhof 62. 

Actie kerkbalans. Actie Kerkbalans ligt alweer enkele weken achter ons. Op het kerkelijk bureau wordt hard 
gewerkt om alle binnengekomen toezeggingen te verwerken. Een voorlopige stand is dat er iets meer dan 800.000 euro aan 
vrijwillige bijdrage 2023 te verwachten is. Daarvoor zijn we als CvK erg dankbaar!! Velen van u hebben, ondanks de zorgen 
die er zijn over de energienota en andere hogere kosten, besloten dat het toch mogelijk is om ook de vrijwillige bijdrage te 
verhogen. Het is een voorlopige stand, want nog niet alle rondgebrachte brieven zijn terug en er zijn nog gemeenteleden die 
niet gereageerd hebben op de mail. Ook hebben we gemerkt dat blijkbaar een gedeelte van de wijk Heemse die aangegeven 
heeft de informatie over actie Kerkbalans via de mail te willen ontvangen, geen mail heeft gekregen.  
De voorlopige stand is dan ook gebaseerd op de binnengekomen toezeggingen en, van de nog niet ontvangen reacties op 
actie Kerkbalans de toezegging zoals die in 2022 is gedaan. Afgelopen week of komende week worden de gemeenteleden uit 
Heemse die geen mail hebben gehad opnieuw benaderd via de mail. En de gemeenteleden die nog niet gereageerd hebben 
op de eerste mail van half januari krijgen een herinneringsmail. Doet U mee! 
De gemeenteleden die niet gereageerd hebben op de ontvangen brief vragen we alsnog te reageren. Bent u de brief kwijt? 
Neem dan contact op met het kerkelijk bureau. Intussen is ook begonnen met de (maandelijkse) incasso van vrijwillige 
bijdrage. Voor gemeenteleden die nog niet gereageerd hebben, is de incasso gebaseerd op de (doorlopende) toezegging die 
voor 2022 is gedaan. Hebt u daar vragen over dan kunt u ook daarover contact opnemen met het kerkelijk bureau, bij 
voorkeur via de mail. Namens het college van kerkrentmeesters, Henk Dogger, penningmeester.  
5e vesper veertigdagentijd; uitzending vanaf 17.00 online via Youtube kanaal PKN Radewijk (m.m.v. Bernardien Hamhuis 
(zang) en Marcel Harlaar (fluit). 
Eieractie t.b.v. Hospice ‘t Huis aan de Vecht; vrijdag 31 maart: start verkoop eieren en Paasdecoraties van 09.00-16.00 uur in 
De Esch/Hessenwegkerk. Afhalen bestellingen op zaterdag 01 en 08 april van 09.00-12.00 uur (Hessenwegkerk). 
Prijs eieren: 1 doos (10 st.) 3,00 euro; 3 doosjes (30 stuks) voor 8,00 euro. 
PAASONTBIJT. Paaszondag 9 april, om 08.30 uur in De Esch, Heemse. We pakken hiermee de oude traditie op van de eerste 
christenen ,die zo hun blijdschap over de opgestane Heer deelden. Opgave via de opgavelijst in De Esch of bij koster 
Jaap Meerveld: jtmeerveld@hotmail.com.(tel.: 262216). Graag tot dan. Namens de Diaconie, Willemien Bult-Gelling. 
Kleding- en boekenbeurs: op vrijdag 14 april van 18.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 15 april van 10.00 uur tot 13.00 uur irs 
in De Schakel. De opbrengst gaat naar Stichting Noaber in Hardenberg. Hebt u nog goede boeken en schone, goede kleding 
en schoenen? Wij ontvangen het graag. U kunt uw spullen inleveren op de volgende adressen: fam. De Weerd, Klinkerweg 4; 
fam. Blaak, Eiberhof 21, fam. Imminga, Ondermaat 22; fam. Van der Velde, Loorlaan 4; mw. B. Pieffers, Margriet 38, fam. 
Bakker, Ganzebloem 6; fam. Heidotting, Löhnisweg 1, Lies van Noort, Leeuwerikenstraat 36, B Stegeman, Rheezerweg 53 en 
Erica Meijerink, Van Speykstraat 4. Hartelijk welkom om kleding en boeken voor een prikkie te kopen! De koffie staat klaar! 
MEER INFO OP: www.pknhardenbergheemse.nl/zinin -  facebookpagina zin in - instagramzinin.hardenberg  
Di. 28 maart: Muziek Passionen door Dik Huiijser; De Esch 20.00; vrije gift. Do. 6 april: Livestream The Passion; bioscoop 
Hardenberg; 20.15; vrije toegang. Zo. 16 april: Kunstwandeling door Hardenberg; 13.30; startplek Stephanuskerk; ca 3 km; 
vrije gift; na afloop koffie/thee met wat lekkers! Di. 18 april: Dialoog Huisartsen over het begeleiden van mensen in hun 
laatste levensfase; het gaat dan over een breed scala van vragen dat aan de orde komt, zoals wat is terminaal?, wat houdt 
‘niet reanimeren’ in, wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie? enz.; De artsen zijn Eric v.d. 
Berg en Andrea van Westrenen, beiden werkzaam in Ommen in verschillende praktijken. Deze avond is in 
de Hessenwegkerk; 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.  
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 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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