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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) 

 
KERSTNACHTDIENSTEN: 
22.00 uur: Witte of Lambertuskerk (H) – Voorganger:   ds. Karel Hazeleger – Westerhaar  
19.00 uur: De Levensbron (ML)              – Voorgangers: ds. Martin Voet / ds. Henk Bondt. 
EREDIENSTEN: 1e kerstdag Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur Hessenwegkerk (Heemse) Martijn van Breden Henrieke Wolbink Daniëlle Konkelaar Klaas Gerrits 
09.30 uur: Matrix (Marslanden) Ds. Martin Voet Tiny Voet Mannetta Batterink  
OUDJAARSAVOND: 19.00 uur – Höftekerk – ds. Piet Langbroek. 
Volgende week – 1 januari 2023 - 10.00 uur:  Höftekerk – ds.P.J.H. Noordmans 
            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: Kerst Het thema van dit jaar is "Aan Tafel, plek voor iedereen!" Vandaag is het Kerst: we vieren 
de geboorte van Jezus. Het tafelkleed is klaar! De tafel is versierd met witte bloemen, besjes en lichtjes. Stralend licht, de nieuwe 
dag begint met sterren in de nacht.  
            Witte of Lambertuskerk (H), 22.00 uur: Kerstnachtdienst.  Koster: Bert vd Poll. (parkeren bij de HWK) 
Orde van dienst: Voorganger: Ds. Karel Hazeleger (Westerhaar) Muziek: SOS Worship Band. 
De band speelt liederen; Welkom en mededelingen; Zingen Lb. 477: 1,2,3; Stil gebed; Bemoediging en groet; Zingen Lb. 98: 1,2; 
Zingen Opw. 526; Gedicht; Gebed; Schriftlezing Jesaja 8:23b- 9: 6; Zingen Opw. 527; Schriftlezing Lucas 2: 1-20; Zingen Lb. 483: 
1,2,3; Verkondiging ‘Gods belofte wordt heerlijk vervuld; Zingen Lb. 505: 1,2,3; Dankgebed en voorbede; Collectemoment; Zingen 
‘Ere zij God’; Zegen. 
            Hessenwegkerk (H), 10.00 uur: 1e kerstdag.  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: Tineke Haandrikman; Kinderdienst: Jolanda Scherpen / Jennie Schroer 
Oppas: Jacoba Nijzink / Pien Konkelaar / Meike Hultink  ; Begroeting: Fam. Joh. Brink-Beukenkamp / Willemien Bult. 
Orde van de dienst: Kerstliederen met Revival; Welkom en mededelingen; Aansteken kaars; Intochtslied Lb. 477: 1,3,5; 
Bemoediging en groet; Bijbellezing Lucas 2: 1-7; Zingen Lb. 483: 1; Bijbellezing Lucas 2: 8-14; Zingen Lb. 481: 1; Kindermoment; 
Projectlied ‘Komt als kind in onze nacht’; Gebed; Schriftlezing Mattheüs 2: 1-12; Zingen Lb. 476: 1,4; Verkondiging ‘Wijze mannen 
verwachten de nieuwe koning’; Zingen Opw. 525; Gebed; Collectemoment; Slotlied Lb. 487: 1,2,3; Zegen (gezongen Amen). 
            Matrix (ML),09.30 uur: 1e kerstdag. Kerkdienst met een live-verbindig via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 
Kindernevendienst: Marjon van der Veen /Tamira Hesselink. Kinderoppas: Mirjam Meilink / Janet Vandongen. 
Orde van dienst:  Voor eerste kerstdag 2022.  -voor de dienst: Dedicated to God  : In ons hart geboren ; welkom en mededelingen; 
Aansteken adventskaars en gedicht door Vayinte: goedemorgen welkom allemaal  via youtube  ;bemoediging en groet;zingen: Komt 
allen tezamen Lied 477 vers 1,2 en 4;gebed ;Dedicated tot God : Hoor de engelen zingen d’eer; kindermoment *Projectlied: 
;*Gesprek met het levend standbeeld  Maria; kinderen gaan naar nevendienst; schriftlezing: Lucas 2 : 1-7; zingen: Stille Nacht Lied 
483 ; preek  Thema: TOEKOMST; zingen: Eer zij God in onze dagen Lied 487 -muzikaal intermezzo door Noor en Esther; Dedicated to 
God: Oh Holy Night; Gebeden; Collectemoment  ; zingen: Jezus Overwinnaar Opwekking 832; zegen; zingen:  Ere zij God 
           COLLECTE-INFORMATIE: (Kerstnachtdienst / 1e kerstdag) 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 op verschillende manieren de opvang 
van minderjarige jongeren. Van harte aanbevolen! Diaconie en 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. "Vluchtelingenkinderen Griekenland" en/of “Kerk 24/25-12-
2022”. U kunt ook in de kerk uw bijdrage geven en via de Scipio app.  
(Oudjaarsdag): De 1e collecte is bestemd voor de (eigen) Diaconie. 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. "Diaconie 31-12-2022" en/of “Kerk 31-12-2022”. 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. 
Jarigen: Op 26 december wordt mw. J. Harlaar-Dantuma, Uranuslaan 1 – 7771 ET, 90 jaar. Mw. A. Welleweerd-Stegeman, 
Schoutenhof 63/3 – 7773 EA, wordt 27 december 95 jaar. Hr. J. van der Veen, Grote Beltenweg 15/I – 7794 RA, wordt 28 december 
85 jaar. Op 29 december hoopt mw. N. Bies-Deurloo, Meteoorplein 13 – 7771 ED, 86 jaar te worden. Mw. T. Vogelzang-de Vries, 
Berkenlaan 14 – 7771 DD, wordt 29 december 85 jaar. Mw. A.G. Kampman-Hamhuis, Molenplein 20 – 7771 BC, wordt 29 
december 90 jaar. 
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Bedankt: Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die we zondag mochten ontvangen,  hartverwarmend.  Mvg familie Schottert-
Dorgelo. 
Bedankt: Allen die aan mij gedacht hebben t.g.v. mijn verjaardag door een kaartje te sturen of een telefoontje te plegen, mijn 
hartelijke dank. En de kinderen van de Kinderdienst, jullie in het bijzonder bedankt. Wat heb ik een leuke en vrolijke kaart van jullie 
gekregen. Allen met een vriendelijke groet, Jenny Ypma-Okma 
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!. 
            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. De eerste maandagmorgen in het nieuwe jaar, op 2 januari is er vanaf 10 uur 
gelegenheid om ds. Langbroek in de consistoriekamer van de Höftekerk te spreken. Dat kan zonder afspraak. Daarbij is er de 
mogelijkheid zelf contact met Piet op te nemen om een afspraak te maken, telefonisch: (06 422 160 19) 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 19.00 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 
Meeleven: Op 14 nov. 2022 is één van onze oudste gemeenteleden overleden, dhr. Ger(rit) Vieth.Hij woonde met zijn vrouw Geer 
in de Rigtershof,  Edelinckstraat 36, en was mantelzorger voor haar. Door zijn plotselinge overlijden, moest Geer, ook  direct uit haar 
woning en werd overgeplaatst naar de crisisopvang in Coevorden. Inmiddels woont zij nu in Arnhem. Aangezien alles erg abrupt is 
geweest, en er geen gelegenheid is geweest om afscheid te nemen van Geer, is er wellicht onder de gemeenteleden die hen 
hebben gekend, behoefte om Geer een kaartje te schrijven. Daarom volgt hier haar adres: Mevr. G. Vieth-Akse, De Drie Gasthuizen, 
afd. de Wilg, ka. 205, Rosendaalseweg 485, 6824 KK  Arnhem. 
Jarig: Dhr. L. de Haan, Loorlaan 30,  is 4 dec. 85 jaar geworden. Mw. A. Koers- van der Gaast, Edelinckstraat 68, werd op 20 dec.  84 
jaar. Dhr. G. Meijer, Edelinckstraat 60, wordt op 25 dec. 85 jaar en dhr. H. ten Brinke, Loorlaan 26, is ook op 25 dec. jarig en wordt 
82 jaar. Allen van harte gefeliciteerd! 
           ALGEMEEN NIEUWS: (Meerdere berichten zijn door ruimtegebrek ingekort.) 
De bloemen: De bloemen vanuit de Matrix zijn zondag 11 december gegaan naar dhr. L de Haan. Vorige week zijn de bloemen 
gebracht naar mevr. A. Koers, Edelinckstr. 68. 
Zondag 18 december zijn de bloemen van de HWK gebracht naar fam. Schottert-Dorgelo ,Hessenweg 50 
Oudjaarsavonddienst: Op zaterdag 31 december is er om 19 uur in de Höftekerk een dienst waarin ds. Langbroek voor gaat. Tinus 
Broekroelofs speelt op het orgel. We hopen dat er nog wel wat mensen naar de kerk komen. Deze viering is bedoeld voor het 
geheel van onze plaatselijke kerk PGHH. Van harte uitgenodigd en welkom bij deze laatste kans in 2022 om elkaar te ontmoeten.   
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). 
Statiegeld voor de vluchtelingenkinderen. Bij supermarkt SPAR te Heemse kunnen ook deze week 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. 
Opbrengst kertbakjes: Verkoop 16 december kerstbakjes, kransen etc. was een groot succes. Het heeft het fantastische bedrag van 
€.1700,00 opgebracht. De opbrengst komt ten goede van de kansarme kinderen in Hardenberg. Iedereen die hieraan heeft 
meegewerkt hartelijk bedankt. 
Oliebollen en kniepertjes actie Drive inn: Wegens een groot succes, wordt deze actie herhaald.  Bestel voor 29 december via 
tel./app 06 51 95 17 42  Afhalen 31 december. Allemansweg 1a, Collendoorn.  
De voedselkast: HAAL ER UIT WAT JE NODIG HEBT; STOP ER IN WAT JE OVER HEBT! 
Van de voedselkast in het Centrum (bij De Schakel, ingang Wilhelminaplein) wordt veel gebruik gemaakt. Dat betekent dat hij 
telkens weer moet worden bijgevuld.. Het gaat dan met name om houdbare levensmiddelen, verpakt in blik of plastic (denk wel 
om de houdbaarheidsdatum!). Blijft u meedoen? 
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.  
Begroting 2023: ligt ter inzage bij de penningmeester van de CvK. henkdogger-cvk@ziggo.nl of 06-49344671. 
Op de site van de kerk komt een samenvatting.  
Eindejaarscollecte: Het CvK wil, als u nog niet gereageerd hebt deze actie bij u onder de aandacht brengen.  
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. 
Elke donderdag: Gebed voor de wereld; van 19.00-19.30 uur in de Witte of Lambertuskerk. 
Afhalen Kerkcontact / verkoop collectemunten / inzameling oudpapier: Op donderdag 29 december a.s. is er GEEN VERKOOP VAN 
COLLECTEMUNTEN. Op vrijdag 30 december a.s. is er GEEN INZAMELING VAN OUD PAPIER. AFHALEN KERKCONTACT/KERKNIEUWS 
KAN ALLEEN OP VRIJDAG 30 DECEMBER van 09.00-12.00 uur uit De Esch (ingang voorzijde). Daarna zijn De Esch en de 
Hessenwegkerk gesloten t/m woensdag 4 januari 2023. 
KERKELIJK BUREAU: is gesloten van 26 dec. t/m 6 januari.  

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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