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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: 4e Advent Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur Hessenwegkerk (Heemse) Martijn van Breden Gerda Kappert Frits Welink Kees Bakker 
09.30 uur: Matrix (Marslanden) Ds. J. Otten, Meppel Jan Otten Jan Batterink  
17.00 uur: De Opgang (Radewijk) vesper 4e Advent (ook online). 
Volgende week: 24/12 Kerstnachtdienst: Witte/Lambertuskerk: 22.00 uur ds. Hazeleger, Westerhaar;  
Marslanden/De Levensbron: 19.00 uur: ds. M.S. Voet. 1e Kerstdag: HWK: Martijn van Breden; Matrix: ds. M.S. Voet 

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? 
Uitleg liturgische schikking 4e Advent: Het thema van dit jaar is "Aan Tafel, plek voor iedereen!"  Vandaag staat Tamar centraal. 
Tamar zakt weg in een hopeloze eenzaamheid. Verstopt achter de sluier van gekoesterde herinneringen komt ruimte voor nieuw 
leven. De pluimen, pluizig en onduidelijk qua vorm, symboliseert het versluieren. De pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog 
zwanger werd: de roze bloemen staan symbool voor het licht dat doorbrak door haar pijn heen. 

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: Frits; Lector: Willemien Veurink; Kinderdienst: Hester op de Haar en Inez Pot; 
Oppas: Rina en Lienke Zandman; Begroeting: Hilly Wolbink, Berti Smit en Daniëlle Konkelaar. 
Orde van de dienst: Welkom en mededelingen; Aansteken adventskaars; Intochtslied Lb. 19: 1,2; Stil gebed; Bemoediging en groet; 
Zingen Lb. 19: 5; Kyriegebed; Zingen Lb. 487; Kindermoment; Projectlied ‘Komt als kind in onze nacht’; Gebed; Schriftlezing Lucas 2: 
25-38; Zingen Lb. 159a; Verkondiging ‘Simeon en Hanna wachten op de komst van Jezus’; Zingen ELB 119; Gebed; Collectemoment; 
Slotlied Lb. 439: 1,4; Zegen (gezongen Amen). 

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

Kinderdienst: Lizeth ten Have e Renske Timmer; Oppas: Dianne Zijlstra. Orde van de dienst: geen opgave. 

COLLECTE-INFORMATIE: 
De 1e collecte is bestemd voor Stichting Vrienden Hospice 't Huis aan de Vecht. Deze vrienden zetten zich in om voor het hospice 
fondsen, giften, donaties en legaten te werven of financiële middelen beschikbaar te krijgen uit te organiseren acties. Door de 
ondersteuning wil de vrienden een bijdrage leveren aan een goede en zo prettig mogelijke woonomgeving voor de gasten van het 
hospice, hun familie, vrienden en bekenden. Zie ook: St. Vrienden | Hospice ’t Huis aan de Vecht (hospicehardenberg.nl.)   
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. "Hospice" en/of “Kerk 18-12-2022”. 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. 
Kerstdiensten Heemse: zaterdag 24 december vieren wij de kerstnachtdienst in de Witte- of Lambertuskerk om 22.00 uur (mocht 
u per auto komen, parkeer dan s.v.p. bij de Hessenwegkerk). Muziek wordt verzorgd door SOS Worship band. Na de dienst is er 
warme chocolademelk en glühwein voor alle bezoekers! Zondag 25 december vieren wij de kerstdienst in de Hessenwegkerk om 
10.00 uur. Voor beide feestelijke diensten bent u van harte uitgenodigd. 
Meeleven: hr. G.H Altena (Ommerweg 57) is na opname in het ziekenhuis nu opgenomen in Clara Feyoena Heem (Afd. Revalidatie, 
Unit 4 kamer 1). Verhuisd: mw. A. Treffers-De Ruiter (Havenweg 108) is verhuisd van het hospice naar Zorgcentrum De Venus, 
Spoolderbergweg 19, 8019 BB Zwolle. Jarigen: mw. J. Ypma-Okma, Weidehuisstraat 26, 7771 WD, wordt 19 december 88 jaar.Mw. 
M.G. Bruins-Brieër, Jachthuisweg 1, 7798 CM, wordt 20 december 85 jaar.Mw. H.A.J. Hutten-van Loo, Rheezerweg 73, 7771 TD 
wordt 24 december 65 jaar. Allen van harte gefeliciteerd! 
Hartelijk bedankt voor de vele kaarten en bezoeken tijdens mijn 85e verjaardag, Zwaantje Vinke-Altena. 
Bedankt: alle kaarten, bloemen van de kerk en andere steunbetuigingen hebben mij door de periode van operatie en kuren heen 
geholpen. Iedereen hartelijk dank daarvoor. Ik ben weer herstellende. Groet, Dirk Jan Scholten (Frits de Zwerverlaan 2). 
Toestemming Kerkcontact: onze gemeenteleden vanaf 79 jaar krijgen een nieuw toestemmingsformulier voor vermelding van 
persoonlijke gegevens op het kerkcontact (i.v.m. privacy/AVG). Wilt u deze formulieren invullen en inleveren? Hartelijk dank! 
Opvolging kerkelijk werker mw. Noortje de Lange: mw. De Lange beëindigt haar werkzaamheden per 1 januari a.s. (afscheid 15 
januari). Martijn van Breden zal haar opvolgen in de wijk Centrum.  
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Met de komst van predikanten Rohaan blijft Martijn voor 50% in Heemse werkzaam en 50% in Centrum. 

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. 
Bij de diensten; Kerstavond 24 december hebben we samen met de vrijgemaakte wijkgemeente "de Levensbron"een dienst in de 
Levensbron. We beginnen om 1900 uur. Er is muzikale ondersteuning van cmv. We plannen een dienst van 1 uur omdat we ook op 
veel kinderen rekenen. Voorgangers ds. Henk Bondt en ds. Martin Voet. Thema:  Nieuw(s)uur 
Eerste Kerstdag vieren we de geboorte van het kerstkind. Deze dienst is in de Matrix. “Dedicated to God” uit Emmeloord verleent 
muzikale medewerking. We sluiten het adventsproject af. Noor Brunink en Esther Nijboer (beiden groep 8) uit eigen wijk spelen op 
keyboard en cello. Thema: Toekomst. Voorganger: ds. Martin Voet. 

ALGEMEEN NIEUWS: 
De bloemen: vorige week zijn de bloemen vanuit Heemse gebracht naar fam. D.J. Scholten, Frits de Zwerverlaan 2. 
Oudjaarsavonddienst; op zaterdag 31 december is er om 19 uur in de Höftekerk een dienst waarin ds. Langbroek voorgaat. 
Hopelijk dat er nog wel wat mensen naar de kerk komen om deze dienst mee te vieren. De dienst is bedoeld voor het geheel van 
onze plaatselijke kerk P.G.H.H. Van harte uitgenodigd en welkom.  
Vluchtelingentent bij de Hessenwegkerk. Van 27 nov. t/m 21 dec. Kunt u elke dag bij de Hessenwegkerk deze tent 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). 
Afsluiting Adventsactie bij de Hessenwegkerk te Heemse op woensdag 21 december a.s. ’s avonds vanaf 19.00 uur  met 
basisscholen en Diaconieën in de gemeente Hardenberg. De vluchtelingentent staat daar dan ook nog. Namens Diaconie en ZWO 
van onze gemeente van harte uitgenodigd. Er zal ook een vertegenwoordiger van Kerk in Actie aanwezig zijn. WELKOM!!!! 
Statiegeld voor de vluchtelingenkinderen. Bij supermarkt SPAR te Heemse kunnen de gehele maand december nog lege 
statiegeldflessen ingeleverd worden. De opbrengst is bestemd voor Vluchtelingenkinderen in Griekenland en elders in de wereld. 
Helpt u mee om deze kinderen een menswaardig bestaan te geven? Namens de Diaconie en de ZWO. 
Incasso opwaardering scipio-app collecten: Het Kerkelijk Bureau is nog druk in de weer om de opwaarderingen van de scipio-app 
voor de collecten te incasseren. Daarin was wat achterstand maar alle opwaarderingen die u in 2022 hebt gedaan worden dit jaar 
nog geïncasseerd. Vrijwillige bijdrage 2022: gemeenteleden die toegezegd hebben hun vrijwillige bijdrage 2022 zelf over te maken 
en dit (deels) nog niet hebben gedaan, worden gevraagd dit zo spoedig mogelijk over te maken naar de bankrekening van de kerk. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! Declareren van kosten: heeft u kosten gemaakt die u nog wilt declareren? Lever dan s.v.p. 
zo spoedig mogelijk het declaratieformulier in. Het formulier staat ook op de site. We proberen dan ook de betaling zo snel 
mogelijk te verwerken. Namens het CvK, Henk Dogger, penningmeester. Begroting 2023 is door de AK vastgesteld en moet ter 
inzage worden gelegd. Op de site van de kerk komt een samenvatting. Gemeenteleden die meer informatie willen, kunnen contact 
opnemen met penningmeester Henk Dogger, henkdogger-cvk@ziggo.nl of 06-49344671. 
Eindejaarscollecte: afgelopen weken zijn de brieven en de mails verstuurd voor de eindejaarscollecte. Dit is één van de financiële 
acties van de kerk gemeenteleden te vragen om een bijdrage voor het kerkelijk werk. Het CvK wil daarom, als u nog niet 
gereageerd hebt deze actie bij u onder de aandacht brengen. Alvast bedankt voor uw bijdrage. Namens CvK, Henk Dogger. 
De Christelijke Vrouwen Organisatie (CVO) viert op donderdag 22 december Kerstfeest in de Arninckhoff. We beginnen om 19.45 
uur. Gasten zijn hartelijk welkom. 
Gemeenteavond 23 januari 2023 in De Esch.  Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een gemeenteavond op maandag 23 januari 
2023, georganiseerd door het College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad. Daar zal een plan voor de Witte of 
Lambertuskerk centraal staan. De avond wordt gehouden in De Esch en begint om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Meer 
informatie hierover zult u de komende tijd kunnen vinden via de website: www.pknhardenbergheemse.nl/gemeenteavond. 

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

Zaterdag 17 december; kerstviering in het dialect; 14.00 uur in de Stephanuskerk. 
Zaterdag 17 december; concert C.Z.O.V. ZANGLUST; 20.00 uur in de Höftekerk. 
Zondag 18 december: ZIN IN KERST concert door Musette; 19.30 uur in De Opgang te Radewijk. 
Maandag 19 december: Samen Delen Kerstpakkettenactie; laatste inzameldag van 10.00-20.30 uur in De Schakel. 
Donderdag 22 december; Christmas Carols door ZEVENMAAL; 20.00 uur in de Höftekerk. 
1e Kerstdag; kerstzang in Oostloorn, CFH, Saxenburg Medisch Centrum en Het Vechtdalhuis. 
Elke donderdag: Gebed voor de wereld; van 19.00-19.30 uur in de Witte of Lambertuskerk. 
Elke donderdag; verkoop collectemunten van 19.00-20.00 uur in De Esch, behalve op 29 december a.s.! 
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 gesloten van 26 dec. t/m 6 januari. Indienen 
kostendeclaraties graag zo spoedig mogelijk, zodat dit tijdig verwerkt kan worden. 
OUD PAPIER: kunt vrijdags van 08.30-16.00 brengen naar de container achter de Hessenwegkerk. Op 30 december is er geen 
inzameling). 
Kerkcontact is op te halen in kerken en andere locaties en is te downloaden via de Scipio-app en de website. Het is dus een openbaar 
medium. Houdt u daarmee rekening als u iets ter publicatie aanbiedt. Vermeld niet meer gegevens dan u wenselijk vindt, bijv. alleen naam 
en functie! 
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