
 

 

Zondag 20 november 2022 Eeuwigheidszondag 
Erediensten   Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

10:00 uur     Höftekerk ds. P.J.H. Noordmans Hendrik Jan 
Broekroelofs 

Jan Broekroelofs Eeuwigheidszondag / kinderoppas aanwezig 

10:00 uur     De Opgang ds. A. de Lange mw. Waterink Jan Kamphuis mmv de kinderen van het Ravelijn 

10:00 uur     Baalder ds. W. van der Wel    

10:00 uur     Baalderveld ds. P. Langbroek  Kees Kuiper Gedachtenisdienst 

11:00 uur     Oostloorn ds. J.Th. Jonkman   Heilig Avondmaal 

ORDE VAN DIENSTEN 
Höftekerk Orgelspel; Welkom en mededelingen; Aanvangslied: Ps 42: 1,2,3; Stil gebed; Votum en Groet; Tekst; Lied 913; Een enkel 
woord bij deze zondag van gedenken; Gedicht: ‘Afscheid nemen’; Gebed; Lied 90a ; Gedicht: ‘Als jouw naam klinkt’; Luisterlied: ‘Dwars 
door alle tranen heen’; Schriftlezing: Lucas 20: 27-38 (NBV21); Lied 286: 1,3; Schriftlezing: Openbaring 21: 1-4 (NBV21); Overdenking; 
Zingen: ‘Lichtstad met uw paarlen poorten’; Gedicht: ‘De mensen van voorbij’; Het noemen van de namen en het ontsteken van de 
kaarsjes, onderbroken door het zingen van: Lied 730:1, Lied 935: 1,3, Lied 726: 1 en tenslotte Lied 1006; Gebeden; Aandacht voor de 
collecte; Slotlied: 713: 1,2,4,5; Zegen (3x amen). 
De Opgang Eeuwigheidszondag voor het hele dorp. Welkom; aanvangslied: Ps 42: 1; stil gebed;  begroeting; vervolg aanvangslied: Ps 
42: 3; Gebed; Leefregel, enkele verzen uit Rom 12 (Bijbel in Gewone Taal); Lied 981: 1 t/m 5; Kinderen: Gedicht en Collages; luisterliedje: 
ubi caritas; lezen: Psalm 13; Lied 330; overdenking; gedicht; Lied 935: 1, 2 en 3; gedachtenis; Lied 731: 1; namen; Lied 731: 2; aandacht 
voor de paaskaars; Lied 726: 1; evt. mededelingen; dank- en voorbeden, stil gebed, uitlopend op samen zingen Lied 1006; aandacht voor 
de collecte; slotlied: 771: 1, 2 en 3; zegen beantwoord met een gezongen AMEN (3x). De overdenking kunt u nalezen op 
https://geholi.nl/psalm_13_1/ 
De Beek Muziek en Ontmoeting. Welkom en afkondigingen. Paaskaars aan en Bijbel open. Beginlied Paaslied 634 Begroeting en 
Drempelgebed Psalm 23f. De liturgische schikking. Verhaal. Gebed: zingen lied 247. Lezing en Overweging bij Psalm 23. Cantorij zingt 
Lied 199. De Gedachtenis. Cantorij zingt De gestorvene - Zevenmaal om de aarde te gaan. Koor zingt lied 598 Als alles duister is. Gebed, 
Onze Vader. Cantorij zingt Komen ooit voeten gevleugeld. Aandacht voor de collecte. Wegzending. Slotlied 416 Ga met God en Hij zal 
met je zijn. Zegen. Collecte-informatie. 
Uitleg liturgische schikking eeuwigheidszondag In de schikking zien we een krans, een krans kent geen begin en geen einde. Het 
staat symbool voor de eeuwigheid. De klimop staat symbool voor hoop en trouw. De witte rozen en kaarsen vertellen van het licht.  
Collecte informatie De 1e collecte is bestemd voor het pastoraat binnen de Protestantse Kerk Nederland.  Zie ook: 
protestantsekerk.nl/collecte of protestantsekerk.nl/pastoraat. 
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. "Pastoraat PKN" en/of "Kerk 20-11-2022". U kunt ook in de kerk uw bijdrage geven 
en via de Scipio app. 
Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507, ds. de Lange en mw. N. de Lange tel. 266653.  
Oppasdienst Vandaag, op de Eeuwigheidszondag, is er in het Centrum/Höftekerk ook oppasdienst voor de kinderen. 
Centrum-wijk, avond voor nieuw ingekomenen op 24 november De coronatijd heeft ons hier en daar op achterstand gezet. Ook voor 
degenen die nieuw zijn in onze wijk hebben we een tijd lang geen informatie/kennismakingsavond kunnen houden. Nu wel weer. Welkom 
om 19.30 uur in De Schakel. Voor iedereen die in de afgelopen 3 jaar in ons midden kwam. 
Viering Heilig Avondmaal Op de 1e advent, dus volgende week, hopen we in het Centrum Avondmaal te vieren. Welkom! 

Op 11 november is Jannie Hamberg-Kleinebuul overleden, op de leeftijd van 85 jaar. Ze was sinds 13 april 2015 weduwe van 
Hilbert Hamberg. Samen waren ze 35 jaar lang koster van de Stephanuskerk, de toenmalig Hervormde kerk. Afgelopen 
donderdag was in die kerk de afscheidsdienst van Jannie Hamberg. Daarna vond de begrafenis plaats op de Larikshof. We leven 
mee met de kinderen, kleinkinderen en verdere nabestaanden (dit bericht is vorige  

   week al afgekondigd). 
Jubileum Op zondag 20 november zijn dhr Gerard Ligtenberg en mw Zwaantje Ligtenberg-Vinke 60 jaar getrouwd 
(Stationsstraat 14 7772 CJ Hardenberg). Wij zijn zeer dankbaar dat wij dit in goede gezondheid mogen vieren met kinderen en 
kleinkinderen. 
Jarig Deze zondag hoopt mw. K. Oldenburger-Zuidema, Singelberg 15, haar 87e verjaardag te vieren. We wensen haar en haar man 
met de kinderen en kleinkinderen een fijne verjaardag toe. 
Agenda Donderdag 24 november vergadert de redactie van de Kerkklank in de Esch om 19.30 uur. 
Kerstattenties afhalen Op dinsdagmiddag 6 december kunnen de ouderlingen of diakenen van Wijk Centrum de kerstattenties afhalen 
van 13.00 tot 14.00 uur in de Esch te Heemse via de parkeerplaats aan de achterzijde. De wijken die hier niet worden genoemd krijgen 
via hun eigen kanalen bericht wanneer, waar en hoe laat zij de Kerstattenties kunnen ophalen. De Kerstattentie commissie. 
Bedankt Blij verrast was ik toen ik afgelopen zondag de bloemen uit de kerk mocht ontvangen. Heel hartelijk bedankt. 
mw Lenters-Tromp, Burg. Schuitestraat 116. 
WIJK Baalder: ds. Wim van der Wel, tel. spreekuur maandag tot en met donderdag van 17.15 - 17.45 uur, tel 272860.  E-mail: 
w.vanderwel@protestantsekerk.nl.  
Pastoraat Dhr. Jan Bakker, Singelberg 65, is opgenomen in CFH afd revalidatie, unit 1, kamer 4. Dhr. Hans Kuiperij, Baalderesch 83, 
is thuisgekomen uit “de vogellanden”. Dat is ontzettend fijn! En Hans en Anka hebben ook erg genoten van alle kaarten en medeleven!  
Baalderdienst Op 20 november vieren we opnieuw een bijzondere dienst in de Kamp: eeuwigheidszondag! We zien uit naar het 
doorbreken van het Koninkrijk van God, ooit. Dat is hét feest van de hoop, waarbij de andere grote christelijke feesten iets vieren dat 
áchter ons ligt, is dit iets wat voor ons ligt. In dat Licht noemen we de namen van hen die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn en 
ontsteken we kaarsen voor hen aan de Paaskaars. Daarna kan ieder die dat wil een waxinelichtje ontsteken ter herinnering aan iemand 
die je nog steeds/altijd mist. We zingen zélf, samen met het liedboekkoor en Bert Slijkhuis zorgt voor een klein muzikaal groepje met écht 
mooie muziek. Welkom! Er zijn kinderactiviteiten, oppas. En uiteraard is er koffie/thee/ranja na afloop en alle gelegenheid om elkaar te 
ontmoeten. 



 

 

WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
Baaldervelddienst Op de laatste zondag van het kerkelijke jaar, zondag 20 november is er de Gedachtenisdienst waarin wij de 
overledenen gedenken. Families van de wijkgemeenteleden kregen een uitnodiging, maar ieder is welkom om een kaarsje te ontsteken 
en de dienst bij te wonen. Voorganger is ds. Langbroek en o.l.v. Kees Kuiper zal de cantorij Baalderveld aan de dienst mee werken.  
Pastoraat Maandagmorgen is er vanaf 10 uur gelegenheid om wijkpredikant Piet Langbroek te spreken in de Höftekerk. Ook is er de 
mogelijkheid een ander tijdstip en plaats af te spreken; neem daarvoor contact op met Piet per mobiel of mail. 
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  

Zaterdagmorgen 12 november is overleden mw Dika Nijman-ten Bos, Noord Oosterweg 9. Ze was 88 jaar. We leven mee met 
haar zoon en zijn gezin in Amersfoort, met familie en vrienden, buren en bekenden (is vorige week afgezegd). 
 

Jarig De wijkgemeente feliciteert dhr J.H. van 't Holt, Burgerkamp 5, die op 23 november zijn 85e verjaardag viert en 
dhr A.J. Klokkert, Westeindigerdijk 9/I, die op 25 november zijn 82e verjaardag viert. 
Bedankt Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties die we mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijk. Ook voor de 
bloemen vanuit De Opgang hartelijk bedankt. Aart en Janny Oldehinkel. 

MEDEDELINGEN 
Seniorenmiddag Dinsdag 29 november om 14.00 uur is er in De Schakel weer een bijeenkomst voor de ouderen/senioren. Gerrit 
Lindenholz en Henk Koobs van de Historische Vereniging Staphorst komen ons vertellen over hoe het vroeger was te wonen en te 
werken in de gemeente Staphorst. Aan de hand van beelden maken we kennis met de gebruiken en gewoonten uit die tijd. Zoals u 
inmiddels gewend bent, hopen we er weer een gezellige middag van te maken. Voor vervoer kunt u maandag 28 november na 17.00 uur 
bellen met Gerard Timmerman, tel. nr. 0523-261735. Hij zal dan vervoer regelen. Van harte welkom allemaal, wij rekenen op u. 
Vacature Kerkelijk Bureau Annet Kuiper, Hoofd Kerkelijk Bureau, heeft aangegeven dat ze ons gaat verlaten. Na 11 jaar gewerkt te 
hebben op het Kerkelijk Bureau van PKN Hardenberg-Heemse heeft ze met ingang van 1 januari 2023 een andere baan aanvaard. Dit 
betekent dat er een vacature is ontstaan voor de functie van Hoofd Kerkelijk Bureau. Indien u iemand weet die hier geschikt voor zou zijn 
of indien u zelf interesse hebt dan kunt u dat melden aan Tineke van den Esker, lid van het College van Kerkrentmeesters (e-mail: 
cpwvanremmerden@hotmail.com; tel. 0616628374). Voor meer informatie over de inhoud van de functie kunt u contact opnemen met 
Henk Dogger, penningmeester van het College van Kerkrentmeesters (e-mail: henkdogger-cvk@ziggo.nl; tel. 0649344671). 
Vespers van Advent en ‘AanTafel’ maaltijd op zondag De liturgiecommissie houdt voor heel onze gemeente 4 Adventsvespers in de 
Opgang te Radewijk. Deze beginnen om 17.00 uur. De 1e vesper is op zondag 27 november en dan op 4, 11 en 18 december. Van harte 
uitgenodigd voor de maaltijd op zondag 11 december, deze is na de vesper. Wanneer u voor ons soep wilt maken, laat dat dan aan ons 
weten. U kunt zich t/m zondag 4 december aanmelden via de intekenlijst of bij een van de leden van de liturgiecommissie. Riekus 
Hamberg,  hamberg14@gmail.com Riek Valk, 0523 216308 Ida Klifman, Rosé Heidotting, Mini Prins en Piet Langbroek 0642216019.  
Donaties aan Noodhulp Pakistan en Oekraïne Noodhulp Pakistan de ZWO-Cie en de Diaconie hebben elk € 6.000 gedoneerd aan 
deze actie. Via het bankrekeningnummer van de Diaconie is een bedrag van € 1.235 binnengekomen, zodat er in totaal € 13.235 kon 
worden overgemaakt aan Kerk in Actie. Alle gevers: hartelijk bedankt! Noodhulp Oekraïne de Diaconie heeft voor dit doel € 10.000 
gedoneerd aan Kerk in Actie en € 2.000 aan Stichting KOEN Europa (de stichting van o.a. mevrouw Aly Jurjens uit Baalderveld) als 
bijdrage aan de organisatie van Vakantiebijbelweken, waaraan elk jaar zo'n 6000 Oekraïense kinderen deelnemen. 
Boekenmarkt Heemse Enthousiaste vrijwilligers zijn een aantal dagen druk geweest om een mooie boekenmarkt klaar te zetten met de 
vele boeken die gebracht zijn. De boekenmarkt leverde een mooi bedrag op van € 1.690. Voor de activiteitencommissie van de Witte of 
Lambertuskerk was deze boekenmarkt de laatste keer, maar hopen wel dat het weer georganiseerd kan worden.  
Bestel zelf de Adventskalender 2022! Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen we 
iedere dag een stapje dichter bij Kerst. Via de site van de Protestantse Kerk Nederland kun je gratis de Adventskalender bestellen, deze 
wordt dan binnenkort thuis bezorgd. https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender 
Samen Delen kerstpakkettenactie 2022 Hardenberg De inzameldagen van producten is op maandag 19 december van 
10:00 tot 20:30 uur en op zondag voor de dienst in de Schakel. Ook kunt u een gift overmaken op NL 21 RABO 
0324963645 t.a.v. Samen Delen Diaconie PKN Hardenberg/Heemse. Scan deze QR-code en bepaal zelf uw gift. U kunt 
tot maandag 13 december namen met adressen doorgeven aan werkgroepsamendelen@gmail.com. Het is geen vereiste 
dat men lid is van een kerkgenootschap. Daarna krijgt u tijdig bericht wanneer u de pakketten kunt bezorgen. Alvast 
bedankt. ‘Werkgroep Samen Delen’ 
Voedselinzameling In de maand november is er weer een voedselinzameling op de vrijdagen 4, 11, 18 en 25 november. Deze 
inzameling vindt plaats bij de papiercontainer achter de Hessenwegkerk. Dit is een actie van de voedselbank en O.P.A. Hessenweg. Wat 
erg nodig is: pasta, rijst, houdbare halfvolle melk, koffie/thee en groente en soep in blik. We hopen weer op een goede opbrengst. Jaap 
Meerveld 06-13822045.  
http://www.pknhardenbergheemse.nl/ facebookpagina zin in/instagramzinin.hardenberg  
Dinsdag 22 november: 1e avond Fotografie, De Schakel 20.00 uur. Woensdag 23 november: Introductieavond 
Benedictijnse spiritualiteit, ds. B. Versteeg en em.pred. Robert J. Perk, De Schakel 20.00 uur, entree € 5,00. Dinsdag 6 
december: 3e Avond Geef mij die dwaze meisjes maar De Schakel 20.00 uur. Dinsdag 13 december: Film I still believe bios Hardenberg 
20.00 uur entree € 5,00. Opgave via de site of per mail zin-in@pknhardenbergheemse.nl; eventuele entree vooraf betalen s.v.p. 
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. Van harte aanbevolen de 
Diaconie PKN Centrum Hardenberg. 
 
Kerknieuws 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_kerknieuws/. Kerknieuws 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. 
 
OUD PAPIER kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur tot 16.00 uur naar de container achter de Hessenwegkerk.  
KOPIJ voor 'Kerknieuws' per mail naar kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl vóór donderdag 18.00 uur. Stencilwerk kunt u mailen naar 
kerknieuws@pknhardenbergheemse.nl. Het kerkelijk bureau is gevestigd in de Schakel. De openingstijden zijn op maandag van 10-12 uur en de 1e 
woensdagavond van de maand van 19-20 uur. Het kerkelijk bureau is op deze tijden telefonisch bereikbaar 06-82693739. Het kerkelijk bureau is per mail 
bereikbaar op: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl. 


