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Gedurende de gecombineerde diensten worden alle diensten van PGHH vermeld. 
EREDIENSTEN:  Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur: Hessenwegkerk (Heemse) Ds. Pieter Noordmans Gerrit Veurink Willemien Bult Kees Bakker 
09.30 uur: Matrix (Marslanden)  Martijn van Breden Anne Altena Jan Batterink  
10.00 uur: De Opgang (Radewijk) Ds. Bert de Lange Zie Kerknieuws 
10.00 uur: De Beek (Baalderveld) Ds. Piet Langbroek Zie Kerknieuws 
Diensten volgende week (12-02): de Kamp; ds. Wim van der Wel, Hessenwegkerk; Martijn van Breden (kerk/schooldienst),   
Höftekerk: mw. Neeltje Jonkerers, Hessenwegkerk (15.00 uur)  bevestiging Dss.  Rohaan. 
            
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: Margé Hans; Kinderdienst: Marieke Grendelman / Mariska de Vries; Oppas: Pien 
Konkelaar / Danike Hamhuis;  Begroeting: Fam. Klaas en Ina Gerrits / Herik Olsman.                                                    
Orde van de dienst: Thema van deze dienst: ‘God vertelt Zijn naam aan Mozes’. 
Welkom en mededelingen; Intochtslied: Ps. 84: 1,2,6; Stil gebed; Votum en groet; Zingen: ‘Samen in de Naam van Jezus’ Uit: 
Evangelische liedbundel 218: 1,2,3; Gebed voor de nood; Leefregel; Zingen: Lied 1005: 1,2,5; Gebed bij het Woord; Kinderen 
naar voren, daarna kinderdienst; Wegzendlied: De Here zegent jou; Eerste Schriftlezing: Exodus 3: 1-15 (NBV21); Zingen: Lied 
416: 1,2; Tweede Schriftlezing: Matteüs 5: 13-16 (NBV21); Zingen: Lied 971: 3; Prediking; Meezinglied: ‘Ik zal er zijn’ (via 
YouTube);  De kinderen komen terug van de kinderdienst; Gebeden – zingen: Lied 1006  Onze Vader in de hemel; 
Aandacht voor de collecte; Slotlied: 423; Zegen (3x amen) 
 
Matrix (ML),09.30 uur: Deze zondag, 5 februari  is er een live-verbinding via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 
Kindernevendienst:  . Kinderoppas: Mariette Zoer 
Orde van dienst: Welkom en mededelingen; Aansteken Paaskaars en openslaan van de Bijbel; Openingslied ‘Goedemorgen, 
welkom allemaal’; Bemoediging en groet; Richtlijn voor het leven: Marcus 12: 28-33; Zingen Lb. 1006; Gebed; 
Kindermoment; Kinderlied ‘Laat je licht maar schijnen’; Schriftlezing Rechters 6: 11-24; Zingen ELB 185; Verkondiging; Zingen 
Lb. 939; Gedenken van overlijden; Zingen Lb. 886; Gebed; Collectemoment; Slotlied Lb. 909: 1, 3; Zegen. 
 
COLLECTE-INFORMATIE:  
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Pakistan). In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de 
organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie wil 
jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij 
elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. Helpt u mee? De ZWO-Cie.  
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 Pakistan" en/of “Kerk 5-2-2023”. 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).  
Intrededienst Dss. Gijsbert en Geralda Rohaan: Volgende week zondag vindt de intrede plaats van de nieuwe wijkpredikanten in 
Heemse. U bent van harte welkom in de feestelijke intrededienst om 15.00 uur in de Hessenwegkerk. Na de dienst is er koffie/thee 
en de mogelijkheid om Gijsbert en Geralda welkom te heten in onze gemeente. 
Heilig Avondmaalsviering  zondag 19 februari in de Hessenwegkerk: ‘Op zondag 19 februari vieren wij samen het Heilig 
Avondmaal in Heemse. Alle leden, ook onze kinderen, zijn van harte welkom om deel te nemen aan de maaltijd van onze 
Heer. Het Heilig Avondmaal wordt lopend gevierd, de voorste 4 banken in het middenvak zijn beschikbaar voor mensen die 
het avondmaal zittend willen vieren. 
Kerk & schooldienst 12 februari: Volgende week zondagochtend om 10.00 uur is er een speciale Kerk- en schooldienst in de 
Hessenwegkerk. Deze dienst is in samenwerking met CBS De Vlinder. Deze dienst heeft als thema ‘Durf wint van angst’. Er is 
ook tienerdienst (in De Esch) voor de oudere broers en zussen, dus alle leeftijden zijn welkom!  
Bedankt: Ik wil hiermee iedereen bedanken voor een kaart voor mijn 95ste verjaardag. Ook voor de bloemen uit de kerk, 
hartelijk bedankt! E.J. Stoeten, Rheeze 
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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 viert vakantie van maandag 6 februari t/m zondag 
26 februari. 
Overleden: Op 27 januari is overleden: Geesje Meijerink op de leeftijd  van 78 jaar. Zij 

woonde lange tijd bij haar schoonzuster Annie Meijerink-Broekhuis, Schoutenhof 31, die haar 
al die tijd heeft verzorgd. Kort geleden nog maar verhuisde Geesje naar Heide & Dennen in 
Ommen, de verzorging van Geesje werd erg zwaar voor Annie. De crematie heeft woensdag 1 
februari in besloten kring plaatsgevonden. Wij wensen Annie en verdere familie de kracht van 

de Allerhoogste toe om het verlies van Geesje een plaats te geven. 
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. 
Kerkdiensten De Matrix: In de maanden januari, februari en maart zal er om de 2 weken een kerkdienst worden gehouden in 
De Matrix. Aanstaande zondag 5 februari is er weer een dienst in De Matrix.  
Kerkdiensten via YouTube: Deze zondag 5 februari is er weer een live-verbinding via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 
Update ds. Yvonne: Vorige week was mijn laatste ronde van de chemotherapie. Het was de laatste zes weken spannend of ik 
hiermee door kon blijven gaan, vanwege de bijwerkingen. Wekelijks werd bekeken of het nog verantwoord was. Gelukkig heb 
ik alle twaalf rondes van het tweede gedeelte kunnen doen. Ik krijg nu een paar weken om te herstellen voor ik begin met de 
hormoontherapie en de bestraling.  
Hartelijke groeten, ds. Yvonne 
Bedankt: Vorige week kreeg ik ter ere van mijn verjaardag de bloemen uit de kerk.  
Een prachtig boeket. Veel dank. Dixy van Kamer  
 
ALGEMEEN NIEUWS: (zie ook Kerknieuws) 
De bloemen: Zondag zijn de bloemen van Wijkgemeente Heemse gebracht naar Herman Pullen en Eefje 
Nijman, Brandweg 12 
Actie kerkbalans:  Afgelopen weken zijn er in totaal ruim 4.000 brieven of mails gestuurd naar alle gemeenteleden van 18 

jaar en ouder met de vraag om mee te doen aan Aktie Kerkbalans 2023. Dat is een hele organisatie 
waarvoor het CvK de vele vrijwilligers ook wil bedanken ! Maar bij z’n grote actie kan er ook wel eens 
wat misgaan. Het adres is niet meer juist, of het e-mailadres klopt niet, of de mail komt in de spambox, 
of ….  Ook blijkt het voor sommige gemeenteleden lastig te zijn om de toezegging digitaal te doen. Als u 
nog geen informatie over Actie Kerkbalans 2023 hebt gehad of lukt het u niet om uw toezegging digitaal 
te doen, dan vragen we u om contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau. Daar kunnen ze u helpen 
met een nieuw formulier, of met het invullen van de toezegging in de digitale omgeving. Bel, of liever 

nog, stuur een mail met uw vraag. Namens het college van kerkrentmeesters, Henk Dogger, penningmeester. 
Besluitvorming Algemene Kerkenraad: De vergadering van de Algemene Kerkenraad van maandag 30 januari j.l. heeft 
belangrijke besluitvorming opgeleverd die via een aparte notitie genaamd 'Snoeien om te bloeien 2023' beschikbaar wordt 
gesteld via de website en naast de zondagsbrieven in onze gebouwen. 

http://www.pknhardenbergheemse.nl/ facebookpagina zin in/  
instagramzinin.hardenberg  
woe. 22 feb – Lezing Geld en Go€d door Alain Verheij – De Schakel 20.00 – entree € 
5,00; zo. 12 maart – Workshop Bible Quotes – De Schakel 13.30 tot 16.00 – vrije 

bijdrage voor materiaalkosten. 
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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