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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: 2e Advent Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur Hessenwegkerk (Heemse) Ds. Geertsma, IJhorst Thea van Weerden Willemien Bult Anneke Hamberg 
09.30 uur: Matrix (Marslanden) René Wichers, Vriezenveen André Borneman Truus Meinen  
Volgende week, 3e Advent: HWK: ds. J. de Korte, Benneveld; Matrix: ds. Piet Langbroek 

BIJ DE DIENSTEN:  
Diensten-regeling wintermaanden.  
De energieprijzen vragen om actie. In de maanden januari, februari en maart van 2023 zullen er daarom 50 % minder kerk-
diensten gehouden worden. Globaal komt het neer op de ene zondag een dienst in de Hessenwegkerk (Heemse), de andere 
week in de Höftekerk (Centrum). De Opgang (Radewijk) en de Matrix (Marslanden) één keer een dienst in de 14 dagen. De 
Kamp (Baalder) en De Beek (Baalderveld) één dienst in de maand. Precieze invulling volgt. Gedurende de week kan er alleen 
in De Schakel vergaderd worden. De Alg. Kerkenraad hoopt op uw begrip voor deze uitzonderlijke besparingsmaatregelen. 
 
Uitleg liturgische schikking 2e Advent. thema "Aan Tafel, plek voor iedereen!"  Vandaag staat Ruth centraal. God geeft Ruth, die 
buitenstaander, een plek in zijn familie. Ruth komt terecht in het broodhuis, Betlehem, de korenaren staan hiervoor symbool. De 
Pinus is een pijnboom: de naalden symboliseren het verdriet van Ruth en Naomi. 

 
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: Erwin/Martijn; 
Lector: Rachel Noorlander; Kinderdienst: Esther van Dijk en Renate Bruins. 
Oppas: Gerda en Lisa Kappert; Begroeting: Thea en Piet van Weerden en Frits Welink. 

Orde van dienst: welkom, afkondigingen, introïtuspsalm 72: 1, 4, stilte, groet, votum, psalm 72: 6, Kyriegebed, Lied 299d, KND 
over Maria, 2e Adventskaars, Wegzendlied, Zondagsgebed, Evangelielezing uit Lukas 1: 26 - 38, Lied 464: 1, 2, 3, 4, Evangelielezing 
uit Lukas 1: 39-45, 56, Lied 464: 5, 6, 10, Een geloofsbelijdenis, 
Lied 438: 1 en 2, Uitleg en Verkondiging, Stilte, Orgelspel, lied 473: 1, 2 en 3, Dank- en voorbeden met 368a, Stil gebed, Collecte, 
Lied 439: 1 en 2, Zegen, Amen. 

 
Matrix (ML),09.30 uur: 1x/2 weken live te volgen via You Tube kanaal PKN Marslanden (vandaag niet, 11 december wel). 

Kinderdienst: Ilona Blonk en Lizeth ten Have; Oppas: Tessa, Liz en Ditte. 
Orde van de dienst: geen opgave. 
 

COLLECTE-INFORMATIE: de 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat. (Creëren van banen voor jongeren 

in Libanon, Jordanië en Irak) Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht zijn de meeste terecht gekomen in 
de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme 
lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. 
Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder. Helpt u mee?  
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. "Werelddiaconaat" en/of “Kerk 4-12-2022”. U kunt ook in de 
kerk uw bijdrage geven en via de Scipio app. In de kinderdienst is de collecte voor Jolene van “The Home of Hope and Dreams”. 

 

WIJKNIEUWS HEEMSE: 
Pastoraat: u kunt contact opnemen met uw contactpersoon of wijkouderling of met kerkelijk werker Martijn van Breden 
(tel.: 06-31002222, email: martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl. 
Meeleven: hr. L. Jongebloed is opgenomen in Clara Feyoena Heem, afd. Revalidatie, kamer 18. 
Jarigen: mw. G. Meilink-Timmer, Aleida Kramer, Meindert vd Thijnensingel 1/10 – 7741 GB Coevorden, wordt 10 december 91 jaar. 
Van harte gefeliciteerd! 
Bedankt: Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen, dat ik afgelopen zondag mocht ontvangen vanuit de kerk. 
Dit heeft me aangenaam verrast en goed gedaan. Vriendelijke groet van Marja Ribberink,Rembrandtstraat 30. 
De activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk is officieel in januari gestopt, maar er is nog 1x een boekenmarkt 
gehouden (op 12 november). De opbrengst hiervan en de kas is bestemd voor de aankleding van de WLK. Wij bedanken iedereen 
die ons al die jaren heeft geholpen, Thea Breukelman, Gerrit Jan Bolks, Jan Hendrik Pullen, Henk Stroeve en Siny Betting. 

 

mailto:kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl
http://www.pknhardenbergheemse.nl/
mailto:martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl


WIJKNIEUWS MARSLANDEN: 
Pastoraat: de pastorale telefoon (06 205 359 61) wordt beantwoord door de pastoraal coördinator (9.00-20.00 uur). B.g.g. kunt u 
de voicemail inspreken of mailen naar pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl . Maandagmorgen is er vanaf 10.00 uur 
gelegenheid om wijkpredikant Piet Langbroek te spreken (zonder afspraak in de Höftekerk). 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. 
Project KND 2e Advent: gaat over Ruth, de vrouw van Moab. 
De volgende doopgelegenheid is op zondag 22 januari.  Je kunt een geboortekaartje naar de wijkscriba sturen en voor vragen 
contact opnemen met ds. Langbroek  

ALGEMEEN NIEUWS: 
De bloemen: zijn vorige week vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Marja Ribberink-Wesselink , Rembrandtstraat 30 en 
vanuit de Matrix naar de familie Dorgelo, Hundekovenstraat 14. 
Donatiemogelijkheid energiecompensatie aan Diaconie  
In zowel november als in december ontvangen alle huishoudens een vergoeding van 190 euro per maand voor de gestegen 
energiekosten. Er zijn mensen die het heel hard nodig hebben, voor andere mensen is deze vergoeding minder belangrijk. Kunt u 
dit geld missen? Dan kunt u uw compensatie (of een deel daarvan) doneren op bankrek.nr. NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. 
Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse o.v.v. "energiebijdrage". De Diaconie maakt het totaal binnengekomen bedrag in januari 
2023 over aan de Voedselbank Hardenberg. Alvast hartelijk dank! De Diaconie.  
Vluchtelingentent bij de Hessenwegkerk. Van 27 november t/m 21 december a.s. staat er bij de Hessenwegkerk een 
vluchtelingentent. Deze is elke dag te bezoeken, zodat u een indruk kunt krijgen hoe de kinderen in zo’n tent moeten leven. 
Zeker de moeite waard om te gaan kijken. Namens het College van Diakenen en de ZWO commissie. 
Samen Delen Kerstpakkettenactie: inzameling van producten op maandag 19/12 van 10.00-20.30 en op zondag voor de dienst in 
De Schakel; en op donderdag 15/12 van 18.30-20.30 in De Esch. Ook kunt u een gift overmaken. 
Jaarrekening 2021 van PKN Hardenberg-Heemse is door de AK in de vergadering van 28 november besproken en akkoord 
bevonden. De jaarrekening staat binnenkort ook in verkorte vorm met toelichting op de site geplaatst (onder bestuur, college van 
kerkrentmeesters, anbi). Gemeenteleden die vragen hebben bij deze jaarrekening of inzage willen hebben in de uitgebreide 
jaarrekening, kunnen contact opnemen met de penningmeester. CvK, Henk Dogger, henkdogger-cvk@ziggo.nl of 06.49344671.  
De inzameling voor de voedselbank heeft in de maand november  als resultaat 32 goed gevulde kratten opgeleverd. 
Namens  Stichting OPA Hessenweg en de voedselbank, iedereen hartelijk bedankt. 
Vespers van Advent  en “AanTafel” maaltijd op zondag 11 december in de Opgang te Radewijk 
De liturgiecommissie houdt voor heel onze gemeente 4ier Adventsvespers in de Opgang te Radewijk. Deze beginnen om 17.00 uur.  

Vandaag is de 2e vesper, dan nog op 11 en 18 december.   We willen u van harte uitnodigen voor de maaltijd op zondag 11 december, 

deze is direct na de vesper. Wanneer u voor ons soep wilt maken, laat dat dan aan ons weten.  U kunt zich t/m zondag 4 december 

aanmelden via de intekenlijst lijst of bij een van de leden van de liturgiecommissie. Riekus Hamberg,  hamberg14@gmail.com, 

Riek Valk, 0523 216308 Ida Klifman, Rosé Heidotting, Mini Prins en Piet Langbroek 0642216019. 

Vrijdag 16 december is er op veler verzoek verkoop van kransen, kerstbakjes, grafstukken enz. van 09.00-16.00 uur bij de 
papiercontainer achter de "Hessenwegkerk". Bestelling plaatsen of meer info bel of mail Miny Bril 0523-264877 of 
minybril@kpnmail.nl. . De opbrengst is bestemd voor kansarme gezinnen in Hardenberg. 
KERSTZANG 1e Kerstdag: iedereen is welkom om te komen zingen op 1e Kerstdag voor de bewoners van Zorgcentrum Oostloorn , 
Zorgcentrum Clara Feyoena Heem, patiënten in Saxenburgh Medisch Centrum en  Zorgcentrum Het Vechtdalhuis. Muzikale 
begeleiding: familie Nijmeijer. We zingen bekende kerstliederen. We beginnen om 07:00 uur bij het Zorgcentrum 

Oostloorn. Welkom allen. Info bij: Harry Overweg. h.overweg1946@gmail.com. 

AGENDA: (voor uitgebreide informatie, zie website, Kerkklank, wijkbrieven (Uit Heems(e) en Ensemble); 

4, 11, 18 december: 17.00 uur: Adventsvespers in De Opgang, Radewijk; (11 december met aansluitend maaltijd). 
Dinsdag 6 december: afhalen kerstattenties; (ouderlingen/contactpersonen wijk Heemse) van 14.00-15.00 uur in De Esch. 
ZIN IN: 6 dec. 3e avond Geef mij die dwaze meisjes maar (De Schakel) en 13 dec. Film “I still believe” Bios Hardenberg. 
Vrijdag 9 en 16 december: kerstbrodenactie voor The Home of Hope and Dreams (achter de Hessenwegkerk). 
Woensdag 14 december: Advents/Kerstconcert HCM, 20.00 uur in de Höftekerk. 
Donderdag 15 december: Advents-ouderenmiddag Heemse: om 14.30 uur in De Esch. 
Zaterdag 17 december: kerstviering in het dialect om 14.00 uur in de Stephanuskerk. 
Zaterdag 17 december: concert (“Wintervreugd”) C.Z.O.V. Zanglust: 20.00 uur in de Höftekerk. 
ZIN IN: zondag 18 december: Kerstconcert “Zin in Kerst” door Ensemble Musette; 19.30 De Opgang, Radewijk. 
Woensdag 21 december, 15.00 uur in de Höftekerk: Kerstvoorstelling ‘Op reis naar het Licht’ door studenten Alfa College 
Hardenberg. Senioren uit de gemeente Hardenberg zijn van harte welkom bij deze try-out Kerstvoorstelling. 
Donderdag 22 december: Christmas Carols door I.K. Zevenmaal om 20.00 uur in de Höftekerk. 
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 is ook 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, bijv. alleen naam en functie. 
Oud papier kunt u vrijdags van 08.30-16.00 uur brengen naar de papiercontainer achter de Hessenwegkerk. 
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