
 

Protestantse Gemeente 
Hardenberg – Heemse 
 

 
 

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: 3e Advent Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur Hessenwegkerk (Heemse) ds. J. de Korte, Benneveld Jonathan Zandman Albert Jan Odink Dick Huijser 
09.30 uur: Matrix (Marslanden) ds. Piet Langbroek Jan Otten Marcia Zomer  
17.00 uur: De Opgang (Radewijk): Vesper 3e Advent. (ook online) 
Volgende week, 4e Advent: HWK: Martijn van Breden.  -  Matrix: ds. Joh. Otten – Meppel. 

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 3e Advent: Het thema van dit jaar is "Aan Tafel, plek voor iedereen!"  Vandaag staat Rachab centraal. 
De rode kleur van de appeltjes en bessen verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur van liefde, 
van gevaar en van pijn. Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven. De vleugeltjes van de es symboliseren dit. 
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: Arjan; Lector: Jan Noorlander; Kinderdienst: Jacoba Nijzink / Jolanda Scherpen; Oppas: Elise Pothof;  
Begroeting: Fam. F.Welink-Makkinga  / Johan Hamhuis. 
Orde van dienst: Vooraf orgelspel Welkom en mededelingen. Psalm 98:1 en 4. Stil gebed. Inleidend woord. Matteüs 1:18-23 
Gebed om ontferming: Lied 466:1,6 en 7. Kindermoment met lied voor de kinderen. Gebed om de opening van het Woord: Lied 
695. Jeremia 31:1-6 en 31-34. Lied 723. Overdenking. ‘Dit ene weten wij’.  (Henriëtte Roland-Holst/van der Schalk/ Mariëtte 
Harinck). Dankgebed en voorbede. Inzameling van de gaven. Lied 494:1 en 2.  Zegen, gemeente zingt AMEN 
Matrix (ML),09.30 uur: 1x/2 weken live te volgen via You Tube kanaal PKN Marslanden (Vandaag is er wel beeldverbinding). 
Kindernevendienst: Marije Vosjan / Anke Lamberink; Oppas: Mariette Zoer. 
Orde van de dienst: Ontmoeting en muziek. Welkom en Afkondigingen. Paaskaars aan en Bijbel open. Adventslied 444 en 
kaarrsengedicht. Begroeting  en Gebed. Lied zingen 439 vers 1 en 2. Project kindernevendienst. Lezing uit  Jozua 2  vers 1 t/m  9 en  
15,16 en Jozua hoofdstuk  6 vers 22 t/m 25. Lied 1000. Lezing  Matteüs 1 vers 1 – 7. Overweging.  
Lied 981. Collecte. Gebeden.Slotlied  419. Zegen, antwoord lied 415 vers 3. Ontmoeting bij de koffie  

COLLECTE-INFORMATIE:  
De 1e collecte is bestemd voor Stichting The Home of Hope & Dreams (Oeganda). Dit kindercentrum van plaatsgenote Gini Pullen 
biedt kinderen die de hoop verloren zijn zekerheid door het geven van goed onderwijs, goede gezondheidszorg, goede voeding en 
een veilige en liefdevolle omgeving om in op te groeien; binnen én buiten de muren van het kindercentrum. Voor meer informatie 
kijk op: http://www.homeofhopeanddreams.org Van harte aanbevolen! Diaconie en ZWO.   
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. "Kindercentrum Oeganda" en/of “Kerk 11-12-2022”. 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: Mw. R. Ribberink-Hommes (Ommerweg 67) is deze week geopereerd. Wij wensen haar een goed herstel en spoedige 
revalidatie toe. 
Jarigen: Op 13 december is mw. Z. Vinke – Altena, Esweg 5 – 7771 CP, jarig, zij wordt 85 jaar. Mw. M.F. Veldsink -Veldhuis, 
Meeuwenstraat 18 – 7771 AB, is ook op 13 december jarig, zij wordt 84 jaar. Hr. J. Postema, Boslaan 19 – 7771 DP, wordt 14 
december 88 jaar. Mw. C.Z. de Jong-Anspach, Boslaan 20 – 7771 DP, wordt 87 jaar op 17 december. Mw. M. Nijman-Schoemaker, 
Rheezerveenseweg 26 – 7794 HD, wordt 17 december 80 jaar. Ook op 17 december wordt mw. L. Stoeten-Snijders, Rheezerweg 62 
– 7794 RH, 93 jaar. Allen hartelijk gefeliciteerd.  
Bedankt: Hartelijk dank voor de vele kaarten en telefoontjes die wij mochten ontvangen na het overlijden van onze lieve man, 
vader en opa Henk Koops. Familie Koops 
Bedankt: Bedankt voor de bloemen die we afgelopen zondag mochten ontvangen. Ook willen we iedereen bedanken voor het 
meeleven dat we hebben gekregen na het overlijden van onze Jos. Dat heeft ons erg gesteund. Lucas en Ineke Meulenkamp-
Meinen, Heemserveen. 
Toestemming Kerkcontact: Onze gemeenteleden vanaf 79 jaar krijgen een nieuw toestemmingsformulier voor persoonlijke 
gegevens op het kerkcontact (i.v.m. privacy/AVG). Momenteel is er niet een compleet overzicht wiens gegeven wel of niet op het 
kerkcontact mogen. Dit heeft bijv. tot gevolg dat niet iedere verjaardag gemeld wordt. Wilt u deze formulieren invullen en 
inleveren? Hartelijk dank! 
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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. 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). 
Doop in de Matrix: De volgende doopgelegenheid is op zondag 22 januari.  Je kunt een geboortekaartje naar de wijkscriba sturen 
en voor vragen contact opnemen met ds. Langbroek  
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. Op deze 3e adventzondag is Rachab aan de beurt. 
Kerkdiensten via YouTube: De kerkdiensten zijn eens per twee weken live te volgen via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 
Deze zondag 11 december is er geen live-verbinding, zondag 18 december wel.  
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: 
De bloemen: Zondag 4 december zijn de bloemen uit Heemse gebracht naar fam. Meulenkamp Heemserveldweg 3. De bloemen 
uit de ML zijn gegaan naar Mw R. Karreman – Berkelaar aan de Edelinckstraat 52 
Vrijwillige bijdrage 2022: Het CvK vraagt gemeenteleden die hun vrijwillige bijdrage 2022 zelf overmaken en dit nog niet (geheel) 
gedaan hebben om als het kan dat nog dit jaar over te maken.  
AK begroting: De AK heeft de begroting 2023 vastgesteld. De begroting moet ook ter inzage gelegd worden. Op de site van de kerk 
komt een samenvatting. Gemeenteleden die meer informatie willen kunnen contact opnemen met de penningmeester, Henk 
Dogger, henkdogger-cvk@ziggo.nl of 06.49344671. 
Petrus in Hardenberg: Op 17 december is er een uitzending van Petrus in het land over Hardenberg, NPO 2, 17.10. Diverse 
gemeenteleden (koster Jaap!) vertellen wat en er zijn o.a. opnamen gemaakt in de Witte-of-Lambertuskerk. 
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: 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, en op donderdag 15 december 18.30-20.30 
in de Esch  Hessenwegkerk Heemse . 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’ 
Vespers van Advent in de Opgang te Radewijk. De liturgiecommissie houdt voor heel onze gemeente 4 Adventsvespers in de 
Opgang te Radewijk. Deze beginnen om 17.00 uur.  Vandaag is de 3e vesper, dan nog op 18 december.  Riekus Hamberg,  
hamberg14@gmail.com, Riek Valk, 0523 216308 Ida Klifman, Rosé Heidotting, Mini Prins en Piet Langbroek 0642216019. 
Verkoop van kransen, kerstbakjes, grafstukken enz. Op vrijdag 16 december 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. 
Christmas Carols door I.K. Zevenmaal: Op donderdag 22 december om 20.00 uur wordt ‘a Festival of Lessons and Carols’ 
gezongen in de Höftekerk door Interkerkelijk koor Zevenmaal onder leiding van Tobias Bethlehem. Orgelbegeleiding: Anneke 
Hamberg. De toegang is €5,00. Kinderen t/m 12 jaar gratis. (Contant betalen). U bent  van harte  uitgenodigd.  
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.:   

http://www.pknhardenbergheemse.nl/ facebookpagina zin in/ instagramzinin.hardenberg  
Di. 13 dec – Film I still believe – 20.00 – bios Hardenberg – entree € 5,00 

Zo. 18 dec – kerstconcert Musette Zin in Kerst – 19.30 – De Opgang Radewijk – vrije gift.  
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: (voor uitgebreide informatie, zie website, Kerkklank, wijkbrieven (Uit Heems(e) en Ensemble); 
Woensdag 14 december: Advents/Kerstconcert HCM, 20.00 uur in de Höftekerk. 
Woensdag 14 december: Kerstmiddag PCOB Hardenberg-Heemse. In Oostloorn (zaal Het Klokhuis) van Speykstraat 14. Aanvang 
14.00 uur. Verzorgd door dhr. J. Wiersma uit Steenwijk. Info: J. Heetebrij. Tel: 06 22194915. 
Donderdag 15 december: Advents-ouderenmiddag Heemse: om 14.30 uur in De Esch. 
Vrijdag 16 december: kerstbrodenactie voor The Home of Hope and Dreams (achter de Hessenwegkerk). 
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.. 
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. 
Het Kerkelijk Bureau is van 26 december t/m 6 januari gesloten. Wanneer er nog gemeenteleden zijn die een declaratie voor kosten 
moeten indienen, dan vragen we om dat zo spoedig mogelijk te doen, zodat ook dit nog tijdig verwerkt kan worden.  
 
 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. 
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