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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 31 dec. en 1 januari:  Voorganger  Organist 
10.00 uur Hessenwegkerk (Heemse) Geen dienst    
09.30 uur Matrix (Marslanden) Geen dienst    
OUDJAARSDAG:      Höftekerk 19.00 uur Ds. P. Langbroek  Tinus Broekroelofs 
NIEUWJAARSDAG: Höftekerk 10.00 uur Ds. P.J.H. Noordmans  Hilda Smit 
Volgende week, 8 januari 2023 HWK: ds. De Lange Matrix: ds. M.S. Voet   

BIJ DE DIENSTEN:  
In januari, februari en maart 2023 hebben wij de helft minder diensten in onze gemeente, dat geldt ook voor Heemse. Toch 
is er elke zondag een eredienst; waarin u welkom bent (Höftekerk, Radewijk, enz.). Wij kerken dus bij elkaar! Zullen we naar 
elkaar omzien en vragen of we met elkaar kunnen meerijden? 
Oudjaarsavonddienst; op zaterdagavond 31 december is er om 19.00 uur in de Höftekerk een dienst waarin ds. Langbroek 
voorgaat. Tinus Broekroelofs speelt op het orgel. Deze viering is bedoeld voor het geheel van onze plaatselijke kerk PGHH. 
Van harte uitgenodigd en welkom bij deze laatste gelegenheid in 2022 om elkaar in de kerk te ontmoeten.   
Orde van dienst: Orgelspel. Welkom. Beginlied 513: 1,2,3 en 4. Begroeting. Gebed voor de Oudejaarsdag – in wisselspraak - 
Lezing Numeri 6: 22 t/m 27 en Lucas 2: 21. Zingen Lied 527: 1 t/m 5. Lezing Prediker 3: 1 t/m 8. Overweging in meditatieve 
stilte. Orgelspel The sound of silence. Lezing uit het Evangelie Lucas 6. Overweging. Orgelspel Imagine. Gebeden – in 
wisselspraak - Aandacht voor de Collecte. Zingen lied 418: 1,2 en 3. Wegzending en Zegen. Antwoordlied 418 vers 4.  
 

COLLECTE-INFORMATIE: zaterdag 31 december 2022 – Oudjaarsdag. 

De 1e collecte is bestemd voor de (eigen) Diaconie. De 2ecollecte is bestemd voor de (eigen) Kerk.   
U kunt uw bijdrage overmaken 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.  
Zondag 01 januari 2023, Nieuwjaarsdag; de 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Armoedebestrijding. Wereldwijd 
leven veel mensen in armoede, ook in Nederland. Kerken over de hele wereld voorzien mensen in hun eerste 
levensbehoeften, helpen hen aan eigen inkomsten. Zij laten hun stem horen bij onrecht en geven mensen weer hoop voor 
de toekomst. Steun dit wereldwijde werk, zodat de cirkel van armoede doorbroken wordt en mensen op eigen benen 
kunnen staan. 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. "KiA-armoedebestrijding" en/of “Kerk 1-1-2023”. U kunt 
ook in de kerk uw bijdrage geven en via de Scipio app.  

 
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. 
 

Overleden: op donderdag 22 december jl. is hr. Klaas Vinke (Boslaan 10) overleden. De afgelopen zomer moest 
Klaas afscheid nemen van zijn vrouw Wil Vinke-Drewes. Nu zal de familie ook afscheid nemen van hun vader en 
opa. Vrijdag 30 december heeft de afscheidsdienst plaatsgevonden in De Lariks. Wij leven mee met iedereen die 

Klaas en Wil zullen missen.  
Bedankt: de situatie verandert niet, maar zoveel meeleven door middel van Kerstpost of Kerststukjes is geweldig!  
Liefdevol en vredevol! Dus ook na mijn 2e Kerst in Clara gaan we moedig het Nieuwe Jaar in.  
U ook allen veel gezondheid toewensende! Jan W. en Aly van Braak.  
Jarig;.mw. T.C. van de Lustgraaf-Kool, Voorstraat 2/104 – 7783 AM, wordt 2 januari 98 jaar (zij is het oudste gemeentelid van 
wijk Heemse). Van harte gefeliciteerd! 
Jubileum; fam. Van der Veen (Grote Beltenweg 15/I) vierde 14 december hun 50-jarig huwelijksjubileum. Alsnog van harte 
gefeliciteerd! 
Herbevestiging en afscheid Volgende week zondag 8 januari zullen Thea van Weerden en Alijda Oelen herbevestigd worden. 
Na lange ambtstermijnen nemen Kees Bakker, Frits Welink en Albert Jan Odink afscheid als ouderling en diakenen. 
Intrededienst wijkpredikanten Heemse Op zondag 12 februari a.s. is de intrededienst van Ds. Gijsbert en Geralda Rohaan 
om 15.00 uur in de Hessenwegkerk. Wij zien uit naar een feestelijke dienst en hopen dat u allen hierbij aanwezig mag zijn. 
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Waardering De wijkkerkenraad van Heemse wil haar waardering en dank uitspreken naar Thea Breukelman, Siny Betting, 
Gerrit Jan Bolks, Jan Hendrik Pullen en Henk Stroeve, de op 1 januari 2022 gestopte activiteitencommissie van de Witte of 
Lambertuskerk. Vele jaren hebben zij activiteiten georganiseerd waarmee geld werd ingezameld voor de WLK of De 
Aerninckhoff. Een van de activiteiten was de boekenmarkt waarin Truus en Gerrit Jan van Faassen kartrekkers waren. Ook zij, 
en allen die op een andere manier hebben meegeholpen, hartelijk dank! 
Gift Activiteitencommissie WLK. De activiteitencommissie Witte of Lambertuskerk heeft na de laatste boekenmarkt in 
november haar activiteiten gestopt en het geld dat zij in de afgelopen vele jaren met acties bij elkaar heeft gespaard aan het 
College van Kerkrentmeesters overgedragen. Een totaalbedrag van ruim 17.400 euro. Als CvK zijn we blij met dit mooie 
bedrag en de commissie dankbaar. Er is afgesproken dat dit geld t.z.t. in overleg met de commissie besteed gaat worden aan 

de inrichting of aankleding van de WLK. Namens het CvK, Henk Dogger, penningmeester.  

 
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 .De eerste maandagmorgen in het nieuwe jaar, op 2 januari 2023, is er vanaf 10.00 
uur gelegenheid om ds. Langbroek te spreken. Je kunt zo naar de Höftekerk komen. Daarbij is er de mogelijkheid zelf contact 
met Piet op te nemen om een afspraak te maken. 
Kerkdiensten Matrix: In de maanden januari, februari en maart zal er om de 2 weken een kerkdienst worden gehouden in de 
Matrix. De eerstvolgende dienst zal zondag 8 januari zijn, voorganger ds. M.S. Voet. Op 22 januari zal er een doopdienst zijn. 
Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden bij de wijkscriba of bij ds. Langbroek die in deze dienst voorgaat. De volgende 
doopdienst zal op 19 maart zijn. 
 

Overleden: op 23 december 2022 is op 69-jarige leeftijd overleden hr. Wim Zandbergen, Edelinckstraat 55. De 
crematie zal 30 december in besloten kring plaatsvinden. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie de 
kracht van de Allerhoogste toe om dit verlies te dragen.  

Geboren; op maandag 12 december 2022 is Wout Egbert Wittenberg geboren, zoontje van Dennis en Lisan Wittenberg en 
broertje van Twan. Zij zijn dankbaar en blij met de geboorte van Wout en wij feliciteren hen en wensen hen alle goeds toe. 
Het gezin woont in de Marslanden aan de Van Voorststraat 37, 7773 CW. 
Hartelijk bedankt: voor de bloemen en de kerstattentie die ik kreeg van de kerkgemeente van de Matrix. Met een hartelijke 
groet van mw. A.W. Koers-van de Gaast. 
 

ALGEMEEN NIEUWS: 
De bloemen: zijn zondag 25 december vanuit de Matrix gebracht naar hr. H. ten Brinke, Loorlaan 26. 
HERINNERING 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 het geld van de energiecompensatie missen? In dat geval kunt u uw compensatie (of een deel daarvan) doneren op 
bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse o.v.v. "energiebijdrage". Dit 
kan tot en met 31 december 2022. De Diaconie maakt het totaal binnengekomen bedrag in januari 2023 over aan de 
Voedselkast en/of Voedselbank Hardenberg. Alvast hartelijk dank! De Diaconie.  
De interkerkelijke diaconale werkgroep ‘SamenDelen’ bedankt alle vrijwilligers en donateurs die hebben meegeholpen aan 
de kerstpakkettenactie van 2022. In de week vóór Kerst zijn meer dan 300 kerstpakketten bezorgd bij mensen die een 
extraatje heel goed kunnen gebruiken. Fijn dat er zoveel adressen zijn opgegeven voor deze actie; fijn dat er naar elkaar 
wordt omgezien.Wij hebben in ieder pakket een kaartje met een gedicht gedaan, kun je een mooi gedicht schrijven die van 
toepassing is voor ons, mail dan naar: samendelen25@gmail.com. 
Afsluiting Actie “Geef Licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland”. Op feestelijke wijze is woensdagavond 21 
december de afsluiting geweest van het Adventsproject “Geef Licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland” met 16 
basisscholen uit de burgerlijke gemeente Hardenberg die aangesloten zijn bij Chrono, de gereformeerd vrijgemaakte school 
De Morgenster uit Baalderveld, basisschool De Fontein te Lutten en de samenwerkingsschool De Ravelijn in Den Velde. De 
kinderen hebben hun talenten goed gebruikt en er is een bedrag van € 26.049,84 door hen bij elkaar gespaard.  

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

Gemeenteavond 23 januari 2023 in De Esch, georganiseerd door CvK en AK, waarop een plan voor de Witte/Lambertuskerk 
centraal zal staan. De avond (in De Esch) begint om 19.45 uur, inloop vanaf 19.30 uur. Voor meer informatie: zie website: 
www.pknhardenbergheemse.nl/gemeenteavond. 
Elke donderdag; gebed voor de wereld van 19.00-19.30 uur in de Witte of Lambertuskerk. Weet dat je welkom bent! 
Elke donderdag; verkoop collectemunten; van 19.00-20.00 uur in De Esch te Heemse. 
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. 
OUD PAPIER: kunt u vrijdags van 08.30-16.00 brengen naar de container achter de Hessenwegkerk. 

De redactie van Kerkcontact wenst u een voorspoedig en gezond 2023 toe! (jn/ah). 
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