
Protestantse Gemeente 

Hardenberg – Heemse 
 
Kopij voor Kerkcontact aanleveren 
UITERLIJK donderdag 18.00 uur per 
mail naar 

kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl (of schriftelijk bij Anneke Hamberg, Polenweg 14, tel. 261651) 
 

EREDIENSTEN: (1e advent) Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur: Hessenwegkerk (H) Martijn van Breden Henk-Jan Veurink Albert Jan Odink Dick Huijser 
09.30 uur: Matrix (Ml) Ds. Piet Langbroek 

(Doopdienst) 
Anne Altena Mannetta Batterink Bert Slijkhuis piano 

Muziek door ‘Musette’ 
17.00 uur: De Opgang Vesper    
Volgende week; 2e Advent:  HWK: Ds. Geertsma. -  Matrix: Dhr. Rene Wichers. - De Opgang: 17.00 uur  vesper 

 
BIJ DE DIENSTEN 
Liturgische bloemschikking: Het thema is "Aan Tafel, plek voor iedereen!"  In de lezingen op de adventszondagen gaat het 
over vier vrouwen die verbonden zijn met Jezus levenslijn. Zij zijn (me)de dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal 
over een van deze vrouwen, een van deze dragers. Vandaag staat de vrouw van Uria (Bathseba) centraal: God geeft haar 
leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is dat! 
Paars is de symbolische kleur van de rouw. Bathseba verloor haar man. Geel is een koninklijke kleur. De gele kogelbloem staat 
symbool voor koning David, hij nam Bathseba tot zijn vrouw. 

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 Scherpen; Lector: Hans Roepers; Kinderdienst: Marieke Grendelman / Danike Hamhuis. 
Oppas: Janine Roepers / Pien Konkelaar; Begroeting: Mevr. Veurink-Boessenkool / Mevr. Veltink-Boessenkool / Herk Olsman 
Orde van de dienst:  Wij volgen in de adventsperiode het project van de kinderdienst. Rondom het thema ‘Ik kan niet 
wachten’ gaat de eerste adventszondag over: ‘Wachten op de dag dat Jezus terugkomt’. 
Welkom en mededelingen; Aansteken adventskaars; Intochtslied Lb. 25: 1,2,10; Stil gebed; Bemoediging en groet; Zingen Lb. 
718; Kindermoment; Projectlied ‘Komt als kind in onze nacht’; Gebed; Schriftlezing Jakobus 5: 7-11; Zingen Lb. 439: 1,2; 
Verkondiging; Zingen: Lb. 439: 3,4; Geloofsbelijdenis, zingend beantwoord met ELB 351; Gebed; Collectemoment; Slotlied Lb. 
442; Zegen (gezongen Amen). 
Matrix (ML),09.30 uur: 1x/2 weken live te volgen via You Tube kanaal PKN Marslanden (vandaag  wel uitzending.) 
Kindernevendienst: Nienke van Goor/Hannah Nijboer / Renske Timmer; Oppas: Jacobien Hein. 
Tienerdienst: Vandaag is er tienerdienst. Mannetta en Lizeth zijn deze morgen de leiding. In december slaan we over en 
gaan dan weer van start op 22 januari. 
Doop in de Matrix: Wij vieren de doop van Jesse en Isa Kok, kinderen van Sander en Daniëlle Kok.Jesse is geboren op 26 
januari 2020 en Isa is geboren op 23 september 2022. 
Wij feliciteren hen met hun familie met deze feestelijke dag en wensen hen alle goeds toe. 
Project Kindernevendienst advent: In de adventstijd gaan we vol verwachting op weg naar kerst. We kijken uit naar de komst 
van de Heer. Dat doen we dit jaar met verhalen over bijzondere vrouwen uit het Eerste Testament, die door Matteüs 
genoemd worden als de ‘voormoeders’ van Jezus. In het geslachtsregister van Jezus (Matteüs hfd 1) worden ze genoemd. 
Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Ze verdienen een standbeeld. In het adventsproject voor de kinderen krijgen ze dat.  
Deze eerste Adventszondag gaat het over Batseba, de vrouw van Uria 
Orde van de dienst: Muziek en ontmoeting. Welkom en Afkondigingen. Bijbel open en kaars aan. Zingen lied 288 en 
Kaarsengedicht. Adventslied 444 Nu daagt het in het oosten. Begroeting en Gebed. Dooplied bij de doop Verbonden met 
vader en moeder. Kindernevendienst. Lezing uit 2 Samuël 11 Over voormoeder Batseba.  Musette zingt “Geest van 
hierboven”  Lezing uit het Evangelie volgens Matteüs Hoofdstuk 1 vers 1 t/m 6. Overweging. Musette zingt “Onze vader 
verborgen. ”Aandacht voor de collecte.Dankgebed, voorbede en Onze Vader. Slotlied  1010 vers 1 en 2 Geef vrede Heer. 
Wegzending en Zegen. Antwoordlied 1010 vers 3. 
COLLECTE-INFORMATIE:  
De 1e collecte is bestemd voor vluchtelingenkinderen op Lesbos (Griekenland). Kerk in Actie steunt kerken en organisaties 
die zich inzetten voor de vluchtelingenkinderen in Griekenland. Op Lesbos geeft een partnerorganisatie eerste hulp aan 
vluchtelingen direct na aankomst en ze helpt bij invullen van de benodigde papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er 
leerzame en ontspannende activiteiten, en kwetsbare gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene 
ondersteunt de kerk de opvang van minderjarige jongeren. Van harte aanbevolen! Diaconie/  ZWO.  
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. "Vluchtelingen Griekenland" en/of “Kerk 27-11-2022”. 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. 
Beroepingsprocedure: Op de gemeenteavond van 27 oktober 2022 is door de scriba kort toegelicht dat de classis Overijssel-
Flevoland een zogenaamde “approbatie voor een beroep” moet verlenen. Hiermee geeft de classis aan dat alle stappen die 
in de kerkorde zijn beschreven door de beroepingscommissie en de wijkkerkenraad juist zijn uitgevoerd. De wijkkerkenraad is 
verheugd te kunnen meedelen dat de approbatie voor het beroep van ds. Gijsbert en ds. Geralda Rohaan op 24 november 
2022 is ontvangen. Hiermee kan definitief de bevestigingsdienst worden gepland. De datum wordt binnenkort bekend 
gemaakt. Wijkkerkenraad Heemse 
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Meeleven: Een rectificatie over de mededeling over hr. Brink. Per abuis is vorige week hr. Brink (Nachtegaalstraat 27) 
genoemd. Dit moest echter zijn: Hr. J. Brink (Nachtegaalstraat 42), Johan is dankbaar dat hij weer goed hersteld. 
Meeleven: De heer L. Jongebloed, Spaanskamp 30 – 7771 BT, is deze week opgenomen in het ziekenhuis in Hardenberg op 
kamer 210. 
Verjaardagen: Op 28 november wordt hr. W. de Goede, Ervenweg 74 – 7773 DX, 84 jaar. Mw. E.H. Postema-Elderink, 
Boslaan 19 – 7771 DP, wordt 1 december 83 jaar. Ook op 1 december wordt hr. H Roelofs, Rheezerveenseweg 34 – 7797 HD. 
88 jaar. 2 December wordt mw. J. Pullen-Pas, Allemansweg 1/i – 7798 CK. 91 jaar.  Ook op 2 december wordt mw. H. 
Oldehinkel-Hamhuis, Venneweg 1 – 7778 CW, 95 jaar. Allen hartelijk gefeliciteerd.  
Bedankt: Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen dat ik mocht ontvangen uit de kerk. En ook bedankt voor de 
kaartjes die ik mocht ontvangen. Met vriendelijke groet, J.Brink  Nachtegaalstraat 42 
Bedankt: Heel hartelijk dank voor de vele kaarten en belangstelling die ik kreeg n.a.v. mijn val. Tiny Meerveld. 
Afhalen kerstattenties: Op Dinsdag 6 december kunnen de Ouderlingen / Diakenen of Contactpersonen van  HEEMSE   
de Kerstattenties afhalen van 14.00   tot 15.00 uur  in De Esch. 
 

WIJKNIEUWS MARSLANDEN: 
Pastoraat: De pastorale telefoon (06 - 205 359 61) wordt beantwoordt 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 kunt u telefonisch contact opnemen (06 422 160 19).  
Tijdelijke vervanging dominee Yvonne:  Als wijkkerkenraad zijn we blij u te kunnen melden dat we per 1 december 2022 
tijdelijke vervanging hebben gevonden voor dominee Yvonne. In de persoon van ds. Frans Schipper hebben wij een tijdelijke 
vervanger aangetrokken. Ds. Schipper is sinds dit jaar met Emeritaat gegaan en in Hardenberg komen wonen om van zijn 
vrije tijd te gaan genieten. Echter toen hij door de wijkkerkenraad van de Marslanden werd benaderd om enkele uren binnen 
onze gemeente te gaan vervullen, hoefde hij niet lang na te denken. Hij zal onze wijk circa 8 uur per week gaan 
ondersteunen.   
Kerkdiensten via YouTube: De kerkdienst is deze zondag live te volgen via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 
Geboren: Esmée Maathuis is geboren! Zij is de dochter van Arjan en Lydia en zusje van Femke. Ze is geboren op 12 november 
2022 en ze wonen aan de Van Tuellstraat 9 in Hardenberg. We wensen hen samen Gods zegen en liefde toe!  
Bedankt: Hartelijk bedankt voor de prachtige bos bloemen welke ik zondag 20 november namens de kerkenraad Marslanden 
mocht ontvangen. M. vr. gr. Marianne Timmerman. 
Noaberschap: 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 20 november zijn de bloemen gebracht naar dhr. Johan Brink ,Nachtegaalstraat 42 
Uit Matrix zijn ze afgelopen zondag gegaan naar  de familie Timmerman, Holtsprake 23. 
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; 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!  
Gebed voor de wereld: LET OP. Per 1 december is dit gebedsmoment in de Witte of Lambertuskerk in Heemse, we komen 
dan elke dónderdag bij elkaar van 19.00 – 19.30 uur. Samen als Christenen in Hardenberg bidden voor de wereld. Doet u, 
doe jij ook een keer mee?  
Ouderenmiddag; 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 
AGENDA: (voor uitgebreide informatie, zie website, Kerkklank, wijkbrieven (Uit Heems(e) en Ensemble; 
Zin in: http://www.pknhardenbergheemse.nl/ facebookpagina zin in/ instagramzinin.hardenberg  
Di. 6 dec. -  3e Avond Geef mij die dwaze meisjes maar  - 20.00 – De Schakel.  
Di. 13 dec – Film I still believe – 20.00 – bios Hardenberg – entree € 5,00.  
Zo. 18 dec Kerstconcert Zin in Kerst door Musette – 19.30 – De Opgang Radewijk – geen entree/vrije gift. 
Opgave via de site of per mail zin-in@pknhardenbergheemse.nl; eventuele entree vooraf betalen s.v.p. 
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. 
Vrijdag 9 en 16 december: Kerstbrodenactie voor The Home of Hope and Dreams. 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 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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