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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) 

 
EREDIENSTEN: Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur Hessenwegkerk 
                   (H) 

Martijn van Breden Peter Pot Henk Olsman Anneke Hamberg m.m.v.  
Bernardien en Jacqueline, zang 

09.30 uur: Matrix (Ml) Ds. F. Schipper, Hardenberg Jan Otten Jan Batterink  
Volgende week; 1e Adventszondag HWK: Martijn van Breden, Matrix: ds. P. Langbroek, De Opgang: 17.00 uur 1e vesper 

BIJ DE DIENSTEN; Eeuwigheidszondag:  
Uitleg liturgische schikking voor deze laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de bloemschikking zien we een krans, die kent 

geen begin en geen einde. De krans heeft eeuwigheidswaarde. De klimop is groen als teken van hoop en trouw. De witte 

bloemen en kaarsen vertellen van het licht. 

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: Jos; Lector: Hans Roepers; Kinderdienst: Elise Pothof en Jolanda Scherpen; 
Oppas: Liesbeth Otten en Meike Hultink; Begroeting: fam. G.A. Veurink-Hofsink en Frits Welink. 
Orde van de dienst: Luisterlied ‘Zevenmaal’; Welkom en mededelingen; Intochtslied Lb. 42: 1,3,7; Bemoediging en 
groet; Zingen Lb. 852; Kindermoment; Kinderlied Lb. 935; Gebed; Schriftlezing 1 Tessalonicenzen 5: 8-11; Zingen Lb. 
751: 1,2,5; Verkondiging; Luisterlied ‘Vergeet niet hoe wij heten’; Wij noemen de namen van hen die het afgelopen 
jaar ons zijn ontvallen; Gedicht; Mogelijkheid voor het branden van een kaarsje; Zingen Lb. 730; Gebed; 
Collectemoment; Slotlied Lb. 838: 1, 3; Zegen (gezongen Amen). 

Matrix (ML),09.30 uur: 1x/2 weken live te volgen via You Tube kanaal PKN Marslanden (vandaag geen uitzending.) 

Kinderdienst: Marjon van der Veen en Ilona Blonk; Oppas: Janet van Dongen. 
Orde van de dienst: geen opgave. 

COLLECTE-INFORMATIE: de 1e collecte is bestemd voor het pastoraat binnen de Protestantse Kerk Nederland. De 

kern van pastoraat is omzien naar elkaar in de naam van Christus. Het is de hulp die we elkaar bieden om de weg met God te 
gaan, in alle omstandigheden van het leven, waaronder die van verlies en rouw. Binnen de gemeente en daarbuiten. Zeker 
ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor en een begrijpend woord. 
Om gemeenteleden toe te rusten in hun pastorale taken heeft de PKN materialen en trainingen ontwikkeld. Met uw bijdrage 
aan de collecte steunt u de PKN bij het ontwikkelen van deze activiteiten. Zie ook: protestantsekerk.nl/collecte of 
protestantsekerk.nl/pastoraat. 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. "Pastoraat PKN" en/of “Kerk 
20-11-2022”. 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, wanneer u dit wenst, met kerkelijk werker 
Martijn van Breden (tel.: 06-31002222, email: martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl. 
BEROEPING PREDIKANTEN; op zaterdag 5 november 2022 is er een beroep uitgebracht op ds. Gijsbert Rohaan en 
ds. Geralda Rohaan-van de Kamp. Zij hebben op zaterdag 12 november laten weten dat ze het beroep hebben aangenomen. 
We zijn erg dankbaar en blij dat de predikantsplaats in onze wijkgemeente Heemse met deze twee predikanten is ingevuld.  
Hiermee wordt de gemeente in Bergentheim vacant; we hopen dat zij snel een predikant zullen vinden en wensen hen 
daarbij God’s zegen. De datum voor de intrede- en bevestigingsdienst is nog niet bekend: dit wordt binnenkort bekend 
gemaakt. Kerkenraad wijkgemeente Heemse. 
 

Overleden; zondag 13 november jl. is Peter Makkinga (Elfde wijk 7-A, Rheezerveen) overleden in de leeftijd van 92 
jaar. Na een rijk gezegend leven mocht deze lieve en zorgzame vader en (overgroot-)opa thuiskomen bij God. De 
dankdienst voor zijn leven vindt plaats op zaterdag 19 november om 10.30 uur in De Lariks (condoleance vanaf 

10.00 uur) Wij leven mee met de familie en allen die Peter hebben gekend.   
Overleden: op woensdag 16 november jl. overleed Gerritdina Odink-Jonkhans (Wielenweg 8-X, Radewijk) in de 
leeftijd van 70 jaar. De afgelopen jaren was het leven van Diti beperkt door gezondheidsproblemen, toch kwam 
haar overlijden plotseling. Op dinsdag 22 november om 14.00 uur vindt het afscheid plaats in De Lariks 

(condoleance vanaf 13.30 uur). Wij leven mee met Wilhelm en familie en vrienden die Diti nu in hun leven missen. 
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Meeleven: Hr. H. Brink (Nachtegaalstraat 27) is vorige week opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig mocht hij 
afgelopen maandag weer thuiskomen, zijn situatie vraagt nog om rust en verder herstel. Sterkte gewenst. 

Jarige: hr. D Hakkers, Schoutenhof 8 – 7773 EA, wordt 27 november 81 jaar. Bedankt: ds. Yvonne van Benthem bedankt 
de wijkgemeente Heemse hartelijk voor de mooie kaart die ze heeft ontvangen. 
Boekenmarkt Heemse. Enthousiaste vrijwilligers zijn een aantal dagen druk geweest om een mooie boekenmarkt klaar te 
zetten met de vele boeken die gebracht zijn. Wij hebben het samen met veel plezier gedaan. De boekenmarkt leverde een 
mooi bedrag op van € 1690,--. Voor de activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk was deze boekenmarkt de 
laatste keer, maar we hopen wel dat deze weer georganiseerd kan worden. Wij willen graag iedereen bedanken voor de vele 
ingebrachte boeken en helpende handen in de afgelopen jaren! 
OUDERENMIDDAG HEEMSE; op veler verzoek organiseren wij een Advents-ouderenmiddag op donderdag 15 december a.s. 
in De Esch. De middag begint om 14.30 uur en duurt tot 16.30 uur. Onder het genot van een kopje koffie/thee kunt u 
luisteren naar een verhaal en muziek en is er gelegenheid om gezellig te kletsen. Opgave uiterlijk maandag 12 december bij 
koster Jaap (tel. 262216). (Ook kan er voor vervoer gezorgd worden). 
Hartelijk welkom, met vriendelijke groeten, Bernardien Hamhuis, Jaap Meerveld en Riekus en Anneke Hamberg. 

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. 

Overleden: ‘opdat uw gebeden niet belemmerd worden’. Dit staat boven de rouwkaart van Gerrit Vieth. Op 
maandag 14 november 2022 is hij op de leeftijd van 89 jaar overleden. Ger is geboren op 27 september 1933 te 
Eindhoven, nu woonde hij met zijn vrouw in de Marslanden, Edelinckstraat 36. Op vrijdag 18 november was de 

afscheidsdienst in De Larikshof, waarna de crematie plaatsvond. Wij leven mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen 
die in dankbaarheid voor alles wat hij voor hen heeft betekend, afscheid nemen van hun lieve zorgzame man, vader en opa.  
Doopdienst 27 november; aanmelding bij de wijkscriba en/of ds. Langbroek, voorganger in deze doopviering. 

Bedankt: wat een verrassing om op 13 november de bloemen uit de kerk te ontvangen voor mijn verjaardag. Heel hartelijk 
dank daarvoor. Aat Schuiling. 
Tienerdienst: zondag 27 november is er weer tienerdienst om 09.30 uur. Mannetta en Lizeth zijn deze morgen de leiding 
Zetten jullie het alvast in de agenda? In december slaan we over en gaan dan weer van start op 22 januari. 
ALGEMEEN NIEUWS 
De bloemen: zijn vorige week vanuit Heemse gebracht naar fam. Hutten-Meijerink, Collendoornerdijk 20 en vanuit de Matrix 
naar hr. Aat Schuiling. 
VESPERS van Advent en ‘Aan Tafel’ maaltijd op zondag 11 december in De Opgang te Radewijk. 
De liturgiecommissie houdt voor heel onze gemeente 4 Adventsvespers in Radewijk op 27 november, 4, 11 en 18 december. 
Aanvang 17.00 uur. Wij nodigen u ook van harte uit voor de maaltijd op 11 december, na de vesper. Wanneer u voor ons 
soep wilt maken, laat het ons dan weten. Opgave t/m zondag 4 december via de intekenlijst in de kerk of bij 1 van de leden 
van de liturgiecommissie: Riekus Hamberg (hamberg14@gmail.com), Riek Valk (0523-216308), Ida Klifman, Rosé Heidotting, 
Mini Prins en Piet Langbroek (06-42216019). 
Samen Delen kerstpakkettenactie 2022 Hardenberg. Inzameldagen van producten is op maandag 19 december van 
10:00-20:30 uur, en op zondag voor de dienst in de Schakel. Ook kunt u een gift overmaken op NL 21 RABO 
0324963645 t.a.v. Samen Delen Diaconie PKN Hardenberg/Heemse. U kunt tot maandag 13 december namen met 
adressen doorgeven aan werkgroepsamendelen@gmail.com. U hoeft geen lid te zijn van een kerkgenootschap. 
U krijgt tijdig bericht wanneer u de pakketten kunt bezorgen. Alvast bedankt. ‘Werkgroep Samen Delen’. 
Donaties aan Noodhulp Pakistan en Oekraïne; 
Noodhulp Pakistan: de ZWO-Cie. en de Diaconie hebben elk € 6.000,- gedoneerd aan deze actie. Via het bankrek.nr. 
van de Diaconie is een bedrag van € 1.235,- binnengekomen, zodat er in totaal € 13.235,- kon worden overgemaakt 
aan Kerk in Actie. Alle gevers: hartelijk bedankt! Noodhulp Oekraïne: de Diaconie heeft hiervoor € 10.000,- gedoneerd 
aan Kerk in Actie en € 2.000,- aan Stichting KOEN Europa (de stichting van o.a. mevrouw Aly Jurjens uit Baalderveld) als 
bijdrage aan organisatie Vakantiebijbelweken, waaraan elk jaar zo'n 6000 Oekraïense kinderen deelnemen.  
Vacature Kerkelijk Bureau. Annet Kuiper, Hoofd Kerkelijk Bureau, heeft aangegeven dat ze ons gaat verlaten. Na 11 jaar 
gewerkt te hebben op het Kerkelijk Bureau van PKN Hardenberg-Heemse heeft ze met ingang van 1 januari 2023 een andere 
baan aanvaard. Dit betekent dat er een vacature is ontstaan voor de functie van Hoofd Kerkelijk Bureau. Indien u iemand 
weet die hier geschikt voor zou zijn of indien u zelf interesse hebt dan kunt u dat melden aan Tineke van den Esker, lid van 
het College van Kerkrentmeesters (e-mail: cpwvanremmerden@hotmail.com; tel.: 0616628374). Voor meer informatie over 
de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met Henk Dogger, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters 
(e-mail: henkdogger-cvk@ziggo.nl; tel.: 0649344671). 
AGENDA: (voor uitgebreide informatie, zie website, Kerkklank, wijkbrieven (Uit Heems(e) en Ensemble); 
Z I N  I N; 22 nov. Fotografie; 23 nov. Benedictijnse spiritualiteit; 6 dec. Geef mij die dwaze meisjes maar; zie website. 
Vrijdag 25 november; laatste vrijdag voedselinzameling (bij O.P.A. achter de Hessenwegkerk). 
Vrijdag 9 en 16 december: kerstbrodenactie voor The Home of Hope and Dreams. 
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 en te downloaden via de Scipio-app en de website 
https://www.pknhardenbergheemse.nl/download_kerkcontact/. Het is dus een openbaar medium. Het is goed dat u daarmee 
rekening houdt als u iets ter publicatie aanbiedt. Vermeld niet meer gegevens dan wenselijk is, bijv. alleen naam en functie. 
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