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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. Wim van der Wel Dirk van Beugen Johan Hamhuis Anneke Hamberg 
09.30 uur: Matrix (Marslanden) (doopdienst) Ds. Piet Langbroek André Borneman Marcia Zomer Bert Slijkhuis (piano) 
10.00 uur: De Opgang (Radewijk) Ds. Pieter Noordmans Zie Kerknieuws. 
Diensten volgende week (29 – 01): Höftekerk: Ds. Bert de Lange. 
            
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: Jet Brinks; Kinderdienst: Alijda Oelen / Rebecca van Breden; Oppas: Gerda en Lisa 
Kappert; Begroeting: Mevr. Jet Brinks / Mevr. Connie Schoemaker / Jan Meilink. 
Orde van de dienst:  (Bijbelzondag). Welkom; Aanvangslied Psalm 139:1,2; Stil gebed; Bemoediging en groet; Drempelgebed; 
Woorden van leven; Psalm 139: 3 en 6; Tien woorden; Psalm 139:14; Gebed bij de opening van de bijbel; Moment met de 
kinderen; Lezing: Psalm 139; Zingen: Psalm 139: 12 en 13; Overdenking; Ken je mij…. Trijntje Oosterhuis; Dankgebed en 
voorbeden; Inzameling; Slotzang: 139b; uitzending en zegen. 
 

Matrix (ML),09.30 uur: Deze zondag, 22 januari  is er een live-verbinding via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 

Kindernevendienst:  . Kinderoppas: Mirjam Meilink. 
Orde van dienst: Thema: Wie volg je ?Ontmoeting en Muziek. Welkom. Bijbel open en Paaskaars aan. Zingen lied  216 Dit is 
een morgen. Begroeting  en Drempelgebed. Wij zingen:  God kent jou vanaf het begin. Inleiding bij de doop van Wout en 
Esmée. Aansteken van de doopkaars en noemen van de naam.  Dooplied. We vieren de Doop. Beloftewoord en Zegen.  
Lied 531 Jezus die langs het water liep. Kindernevendienst . Lied 531 vers 1. Lezing uit  Matteüs 4 vers 12 t/m 25.Lied 534 Hij 
die de blinden weer liet zien. Overweging. Lied  Handen heb je om te geven. Aandacht voor de collecte  en Actie Kerkbalans.  
Dankgebed, gezongen Onze Vader ( lied 1006) Slotlied  416 Ga met God en Hij zal met je zijn. Wegzending en Zegen 
 
COLLECTE-INFORMATIE:  
De 1e collecte op deze Bijbelzondag is bestemd voor het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Het NBG brengt volgens 
haar missie al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij, waardoor mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot de Bijbel. 
Want in de Bijbel wordt Gods boodschap van liefde voor de wereld gehoord, die mensen in beweging brengt en hun weg 
verlicht. Door de wereld gaat een Woord! Zie voor meer informatie:  www.bijbelgenootschap.nl;   
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. "NBG" en/of “Kerk 22-1-2023”. 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: 

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).  
Jarigen: Hr. H. Veurink, Collendoornerdijk 3/A – 7798 CJ, wordt 25 januari 84 jaar. Mw. E.j. Kroese, Kometenlaan 10 – 7771 
EM, wordt 25 januari 83 jaar. Op 26 januari wordt hr. E.J. Wilps, Merelstraat 2 – 7771 CG, 84 jaar. Hr. J.M. Veldhuizen, 
Meteoorplein 8 – 7771 ED, wordt 26 januari 88 jaar. Allen hartelijk gefeliciteerd. 
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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 De Matrix: In de maanden januari, februari en maart zal er om de 2 weken een kerkdienst worden gehouden in 
De Matrix. Deze zondag 22 januari is er weer een live-verbinding via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. Voorganger ds. 
Piet Langbroek.  
Dopen: Wij vieren vandaag de doop van Esmée Hendrika Jantina, geboren op 12 november 2022. Esmée dochtertje van 
Arjan en Lydia Maathuis en zusje van Femke (Van Tuellstraat 9, 7773 CN ). En wij vieren de doop van Wout  Egbert, geboren 
op 12 december 2022. Wout is het zoontje van Dennis en Lisan Wittenberg en broertje van Twan (van Voorststraat 37, 7773 
CW )  
Tienerdienst: Deze zondag 22 januari is er weer tienerdienst in de Matrix. Rianne en Renske zijn de leiding deze morgen. 
Zoals altijd begint het om 9.30 uur. Zijn jullie ook weer van de partij? Datums tienerdienst tot en met maart zijn: 22 januari 
19 februari  
19 maart. Groetjes Leiding Tienerdienst PKN Marslanden 
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:  Zondag 8 januari zijn de bloemen uit Heemse gegaan naar Fam. J.  V.d.Veen.  Grote Beltenweg 15/1 
Afgelopen zondag naar Dhr.Stoeten aan de Rheezerweg.  

Actie Kerkbalans: Afgelopen week is de Actie Kerkbalans gestart. Maandag zijn ongeveer 1.650 brieven 
op het Kerkelijk Bureau klaargemaakt en naar de wijken gebracht. Van daaruit gaan de bezorgers naar de 
gemeenteleden om de brieven af te geven en later weer op te halen. Helpt u mee door het 
antwoordformulier al klaar te maken en in de retourenveloppe te doen ? Veel gemeenteleden krijgen de 
informatie over Actie Kerkbalans nog via de mail. Dat heeft even wat langer geduurd in verband met een 
technisch probleem op de site. Maar de ‘link’ om een toezegging te doen staat nu weer op de site ! U 

kunt als u de mail krijgt dan ook (direct) weer uw toezegging digitaal doen ! 
Allen alvast bedankt voor het meewerken aan Actie Kerkbalans en uw toezegging. Namens het College van 
Kerkrentmeesters, Henk Dogger, penningmeester. 
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. 
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 
40dagentijd kalende: Wilt u graag gebruik maken van de 40dagentijd kalender voor 2023? Dat kan want deze is vanaf nu te 
bestellen bij petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd. ZWO  commissie. 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/ facebookpagina zin in/  
instagramzinin.hardenberg  
Het nieuwe programma komt deze week in de bus en staat ook op de website! 

Di. 7 feb – Fotografie (3e avond) – De Schakel – 20.00; woe. 22 feb – Lezing Geld en Go€d door Alain Verheij – De Schakel – 
20.00 – entree € 5,00. 
Opgave graag per mail zin-in@pknhardenbergheemse.nl met naam en tel.nr.(wegens vernieuwing van de site werkt het 
opgaveformulier helaas niet meer!); eventuele entree vooraf betalen s.v.p. 
 
AGENDA: 
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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