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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 
 
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? 
 

Gedurende de gecombineerde diensten worden alle diensten van PGHH vermeld. 
EREDIENSTEN:  Voorganger: Ouderling: Diaken: Organist: 
10.00 uur: Hessenwegkerk (Heemse) (HA) Ds. Gijbert Rohaan Alijda Oelen Herik Olsman Klaas Gerrits 
09.30 uur: Matrix (Marslanden) (HA) Ds. Martin Voet Tiny Voet Manetta Batterink  
10.00 uur: De Opgang (Radewijk) Ds. Bert de Lange (zie ook Kerknieuws) 
11.00 uur: Oostloorn Ds. P.J.H. Noordmans (zie ook Kerknieuws) 
Diensten volgende week (26-02) Höftekerk: Ds. Bert de Lange (1e zondag 40 dagentijd). 
         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: Hetty Hietland; Kinderdienst: Jacoba Nijzink / Trijnie Huisjes. Oppas: Riena /Lienke Zandman;  
Begroeting: Hetty Hietland / René Ledegang / Johan Hamhuis.                         
Orde van de dienst: Orgelspel. Welkom en mededelingen. Zingen: Psalm 149: 1 en 4). Bemoediging en groet. Zingen: 836: 1, 2, 3. 
Gebed. Genadeverkondiging en gebod: 1 Johannes 1: 5b-10 (Bijbel in Gewone Taal). Zingen: 975: 1, 2, 4 . Tijd voor de kinderen en 
zingen kinderlied. Lezing: Jesaja 40: 12-18 en 1 Cor. 2: 12-16. Verkondiging. Zingen: 891. Avondmaalsonderwijs.  Gebeden. 
Aandacht voor de collecte en zingen: 385: 1 en 4. Instellingswoorden. Viering Heilig Avondmaal. Lofzegging. Zingen: slotlied: 512: 1, 
2, 6 en 7. Zegen en beaming. Orgelspel. 

Matrix (ML),09.30 uur:  
Deze zondag, 19 februari  is er een live-verbinding via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 
Kindernevendienst:  . Kinderoppas: Gerja Kuiperij 
Thema van de dienst: Vandaag gaat de preek over de Bergrede. We zijn zout van de aarde en licht van de wereld. Een hoge 
roeping. Te hoog? We vieren ook samen het avondmaal. Teken van verbinding met elkaar en vergeving van Jezus aan ons. Hopelijk 
geeft dit kracht aan je geloof. 
Orde van dienst: -afkondigingen; we zingen Lied 84: 4 en 6; bemoediging en groet; gebed van toenadering 
-kinderen gaan naar de nevendienst; zingen:  Opwekking 518  via youtube:  Heer, U doorgrondt en kent mij; ;gebed; 
Schriftlezing  Mattheüs 5:13-16; We zingen  Lied 838: 1 en 2 -preek; zingen  lied   315: 1 en 3 (onder het naspel komen de kinderen 
terug van de kindernevendienst); collecte moment ;v iering avondmaal; Wij bereiden ons voor op de viering 
(tijdens het lied worden brood en wijn symbolisch binnengebracht); Zingen: Gezang 381: 1,2 en 3 ; *lezen Tafelgebed tijdens welke 
we zingen lied 405: *-samen bidden van het Onze Vader; *Gemeenschap van brood en wijn  (lopende viering); Tijdens rondgaan 
zingen we (3 liederen) 1. Wijze: Lied 886  tekst: Abba, Vader; 2. Lied 41;3. Lied 704; afkondiging van overlijden; gebeden; kinderen 
uit de oppas mogen worden opgehaald terwijl de organist speelt.; zingen: Lied  913: 1 en 2; zegen 

COLLECTE-INFORMATIE: De 1e collecte is bestemd voor "Steunfonds Het vakantiebureau", om vakanties voor 
senioren, met of zonder zorgbehoefte, mogelijk te maken.  
De 2ecollecte is bestemd voor de (eigen) Kerk. Deze collecte wordt vandaag extra bij u onder de aandacht gebracht. We hebben dit 
jaar te maken met extra kosten, denk bijvoorbeeld aan de energiekosten en aan de extra ondersteuning in het pastoraat door de 
ziekte van Ds. Yvonne van Benthem. Daarom: van harte aanbevolen! Het College van Kerkrentmeesters.  
U kunt uw bijdragen overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-
Heemse, o.v.v. "Het vakantiebureau" en/of “Kerk 19-2-2023”. 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: 
Pastorale bereikbaarheid: Wij zijn in afwachting van een werkend e-mailadres. We hopen dat de adressen ds.geraldarohaan@pkn-
hardenberg-heemse.nl (let op de streepjes!) en ds.gijsbertrohaan@pkn-hardenberg-heemse.nl deze week actief worden. 
Telefonisch kunt u ons bereiken onder nummer 0523-852168 of 06-82044588 (ds. Geralda Rohaan). 
Heilig Avondmaalsviering in de Hessenwegkerk: Deze zondag 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. Ook in de 
Kinderdienst wordt er aandacht besteed aan de betekenis van het Heilig Avondmaal . Als kinderen (of ouders van) niet mee willen 
doen krijgen zij de zegen van de predikant. De handen van het kind gaan gekruist op de borst of het kind/ouder zegt “een zegen 
graag”.  
Jarigen: Mw. F. Fransen – Veenstra, Hesselinkstraat 10 – 7771 EP, wordt 21 februari 81 jaar. 22 februari wordt mw. A. Velthof – 
Nijmeijer, Jan Vermeerstraat 62 – 7771 WP, 83 jaar. Hr. H.J. Mulder, Neptunusstraat 26 – 7771 EX, wordt 23 februari 81 jaar. Mw. 
R.W.H.Hoorn - Kroesen, Nachtegaalstraat 1 – 7771 CK, wordt 24 februari 89 jaar. Allen hartelijk gefeliciteerd. 
Bedankt: Hartelijk dank voor de vele kaarten ,die ik mocht ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en in Clara F. Heem. 
Mar Niewijk-Kieft 
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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 is afwezig  van maandag 6 februari t/m zondag 26 februari. 
Kerkdiensten De Matrix: In de maanden februari en maart zal er om de 2 weken een kerkdienst worden gehouden in De Matrix. Op 
zondag 19 februari is er weer dienst in de Matrix, wij vieren dan het HA en de voorganger is ds. M.S. Voet. Ook zal de dienst weer te 
volgen zijn  via ons YouTube kanaal PKN Marslanden. 

Overleden: op woensdag 15 februari is overleden Gerritdina Elsina (Diny) Dorgelo-Bakker, Hundekovenstr. 14, op de 
leeftijd van 77 jaar. De uitvaartplechtigheid is op woensdag 15 februari. Het condoleren is ook op woensdag 15 februari 
om  13.30 uur in de Lariks. Wij wensen Jan, kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe. 

Jarig:  Op 21 februari zal dhr. A.H. Westerman, Van Coeverdenstr. 11, 81 jaar worden. Wij feliciteren hem daarmee van harte.  
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. 

ALGEMEEN NIEUWS: (zie ook Kerknieuws) 
De bloemen: De bloemen uit Heemse zijn zondag 12 -02 gebracht naar dhr. L. Jongebloed ,Burg. Bramerstraat 174. Voorheen 
Spaanskamp 30 
VESPERS VEERTIGDAGENTIJD: Op de 6 zondagen in de veertigdagentijd worden er vespers gehouden in De Opgang te Radewijk. Op 
5 en 19 maart om 17.00 uur en op 2 april om 19.00 uur. 
Op 26 februari, 12 en 26 maart is de vesper online te volgen via het youtube kanaal PKN Radewijk. Hartelijk welkom namens de 
liturgiecommissie. 
UIT LIEFDE VOOR JOU:……is het thema van de 40dagen tijd campagne. 
Volgende week zondag is de 1ste zondag van de 40dagen tijd. Elke week is er een project, zowel in binnen- als buitenland, waaraan 
aandacht wordt besteed door Diaconie of ZWO. Vandaag wordt aan u een flyer uitgereikt met informatie over de 40dagen tijd. 
Deze flyer wordt u aangeboden door Diaconie en ZWO. 
Actie kerkbalans: Op het kerkelijk bureau zijn inmiddels al veel enveloppen teruggekomen uit de wijken. Dank ! Maar er is ook nog 

een groep gemeenteleden die nog geen brief over Actie Kerkbalans heeft ontvangen. Voor Actie Kerkbalans 
worden selecties gemaakt van wijken en per mail of per post etc. Voor enkele groepen zijn de brieven nog niet 
verstuurd. Dat vinden wij vervelend, want de inzet is om alle brieven en mails tijdig (tijdens de actieperiode van 
Actie Kerkbalans in de tweede helft van januari) te versturen.  
Ook blijkt dat een groep gemeenteleden die aangegeven heeft mee te willen doen via de mail (en dus zelf via 
internet hun toezegging kunnen doen) op problemen stuit. De programmatuur geeft u soms geen 

bevestigingsmail van de digitaal ingevulde toezegging. Dit is een probleem dat in de software zit en we hebben daarover contact 
met de leverancier. Uw toezegging is wel binnen !  
Tot slot. Wij maken gebruik van het e-mailadres dat u destijds hebt doorgegeven. Als dat is veranderd, en u dat niet hebt 
doorgegeven, dan komt de uitnodiging voor actie kerkbalans ook niet binnen (op uw nieuwe mail adres). We proberen dit zo snel 
mogelijk in kaart te krijgen en deze gemeenteleden alsnog via de brief de informatie over Actie Kerkbalans toe te sturen.  
Denk u dat er iets mis is gegaan omdat u nog geen informatie over Actie Kerkbalans hebt gehad ? Neem dan gerust contact op met 
het kerkelijk bureau op de openingsuren of stuur een mail naar kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl. Namens het CvK, 
Henk Dogger Penningmeester. 

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. (In Kerkklank 

verkeerde datum!); woe. 22 maart Lezing Geloof en homoseksualiteit door Mariecke van den Berg – Hessenwegkerk 20.00 – vrije 
gift; vrij. 24 maart – Cabaret en kleinkunst TimZingt – GKV Het Morgenlicht, Baalderveld 20.00 – vrije gift; interkerkelijk project!  
Opgave graag via kerkbox of per mail zin-in@pknhardenbergheemse.nl met naam en tel.nr. en ook het opgaveformulier op de site 
www.pknhardenbergheemse.nl/zinin is weer mogelijk! Eventuele entree vooraf betalen s.v.p.; gegevens hiervoor op de site en in 
de folder. 
Ouderenmiddag Wijkgemeente Heemse: 11 maart is er een high tea is de Esch voor onze oudere gemeenteleden. Start 14.30 tot 
16.30. Deze wordt georganiseerd in het kader van NLdoet; op 10 en 11 maart steken vrijwilligers uit de wijkgemeente de handen 
uit de mouwen voor onze oudere gemeenteleden door deze high tea te organiseren.  Een mooie middag om elkaar te ontmoeten, 
bij te praten en te genieten van al het hartige en zoets wat op tafel komt. Opgave kan in de Esch, via de mail ( 
jtmeerveld@hotmail.com) of telefonisch bij koster Jaap (0523-262216) . Onze nieuwe predikanten, ds Rohaan zullen ook aansluiten 
bij deze high tea.  Wil jij nog als vrijwilliger meedoen, laat het dan ook even weten.  
Wilt u graag komen en hebt u geen vervoer, geef het dan even aan, zorgen wij dat u gehaald en gebracht wordt. 
Open kerk samenzang “Zingen in de Stephanus kerk”: Op zondag D.V.19 februari om 19.00 uur is er weer een Open kerk 
samenzang onder begeleiding van organist Frank Kaman. Voor deze samenzang is iedereen uiteraard van harte welkom. 
DE VOEDSELKAST: De "voedselkast" is een groot succes! Er wordt ook wel regelmatig wat ingezet. Maar de voorraad begint op te 
raken. Er is veel behoefte aan groenten in blik/pot, houdbare melk, pasta, rijst en sauzen etc. Geen verse producten.  
Heeft u wat over, dan heel graag!! De kast staat buiten bij de Höftekerk, aan de kant van het Wilhelminaplein van 9 tot 12 uur elke 
morgen, behalve op zondag. Er staat binnen bij beide ingangen een doos waar u de producten ook in mag doen. 
Onze slogan is: Haal eruit wat je nodig hebt. Stop er in wat je over hebt!  

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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