
 

 

Zondag 27 november 2022 
Erediensten  Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 
10:00 uur     Höftekerk ds. P.J.H. Noordmans Jenny Welleweerd Tinus Broekroelofs Heilig Avondmaal 
10:00 uur     De Opgang ds. G. Holverda mw. A. Peeneman Jan Broekroelofs  
11:00 uur     Oostloorn ds. D. Brienen    
17:00 uur De Opgang Vesper    

ORDE VAN DIENSTEN 
Höftekerk 10:00 uur. Welkom en mededelingen; Psalm 72:7; Stil moment; Votum en Groet; Aansteken 1e adventskaars; 
Lied 461: 1, 2, 3 en 4; Gebed om ontferming; Lied 462: 1, 2, 3, 4, 5 en 6; Gebed van deze zondag; Jesaja 2: 1-5 (NBV21); 
Matteüs 24: 32-39 (NBV21); Lied 439:1,3; Prediking; Lied 388: 1, 2, 3 en 5; Gebeden; De Maaltijd van de Heer; Lied 405: 4; 
Onze Vader; Lied 421; Gedurende de viering: Lied 1014; Luisterlied: Licht in onze ogen; Lied 452; Dankgebed; Collecten; 
Slotlied: 423; Zegen  
 
De Opgang 10:00 uur. Welkom; Psalm 67: 1 en 2; Votum en Groet; Lied 215: 1, 2 en 3; Leefregel; Psalm 119: 53; Gebed; 
Jesaja 35 : 1, 2, 5–7; Lied 438: 1; Mattheus 11 : 2–11; Lied 534: 1, 2, 3 en 4; Overdenking; Lied 444: 1, 2, 3, 4 en 5; Gebed; 
Lied 442: 1 en 2, Zegen 
 
Uitleg liturgische schikking 1e advent. Het thema van dit jaar is "Aan Tafel, plek voor iedereen!" De tafel is de 
basisgedachte, de tafel waaraan iedereen genodigd wordt, mee mag doen, het leven kan vieren met alle ups en downs en 
waar God aanwezig is. In de lezingen op de adventszondagen gaat het over vier vrouwen die verbonden zijn met de 
levenslijn in de geschiedenis van Jezus. Zij zijn (me)de dragers van de tafel. Per zondag gaat het verhaal over een van 
deze vrouwen, een van deze dragers. De tafel is vierkant, een verwijzing naar de eerste altaren in de tempel. Vandaag staat 
de vrouw van Uria (Batseba) centraal: God geeft haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. 
Hoe hoopvol is dat! Paars is de symbolische kleur van de rouw. Batseba verloor haar man. Geel is een koninklijke kleur. De 
gele kogelbloem staat symbool voor koning David, hij nam Batseba tot zijn vrouw. 
 
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. "Vluchtelingen Griekenland" en/of "Kerk 27-11-2022". 
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.  
Lenie Mulder-Hekman (Kruserbrink 4) vierde 21 november haar 80-ste verjaardag. Sien Odink (Salland) is in CFH voor 
revalidatie. Mw. G. Hamberg-Meijerink (Burg. Bramerstraat 93) viert dinsdag 29 november haar 86e verjaardag. 
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.  
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. 
Samen eten in het LOC op maandag 19 december: in het kader van ons Jaarthema gaan we samen AAN TAFEL op 19 
december (vanaf 18.30 uur – ongeveer 20.00 uur). De leerlingen van het LOC ontvangen ons hartelijk. Dit is een initiatief 
van de kerkenraad Centrum, in principe voor iedereen die in het Centrum woont. Gasten welkom! Vandaag kunt u zich 
opgeven via het opgaveformulier dat uitgedeeld wordt bij de kerk. Inleveren kan tot volgende week zondag 4 december. 
Geen kosten, wel vrije gift (voor wie iets missen kan). 
 
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.  
Dhr. Jan Bakker, Singelberg 65, is opgenomen in Clara Feijoenaheem: afd revalidatie, unit 1, kamer 4. 



 

 

WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
Project Kindernevendienst advent en kerst 2022. In de adventstijd gaan we vol verwachting op weg naar kerst. We kijken 
uit naar de komst van de Heer. Dat doen we dit jaar met verhalen over bijzondere vrouwen uit het Eerste Testament, die 
door Matteüs genoemd worden als de ‘voormoeders’ van Jezus. In het geslachtsregister van Jezus (Matteüs, hfd 1) worden 
ze genoemd. Batseba, Ruth, Rachab en Tamar. Ze verdienen een standbeeld. In het adventsproject voor de kinderen 
krijgen ze dat. Deze eerste Adventszondag gaat het over Batseba, de vrouw van Uria.  
Baaldervelddiensten. Volgende dienst is op zondag 4 december om 10 uur in de Beek. We zijn op zoek naar iemand die 
graag aan de knoppen zit, een geluidsman/vrouw dus voor tijdens de diensten in de Beek. Het kan misschien in het kader 
van maatschappelijke stage voor school.  
Kerstattentie. Op dinsdag 6 december van 19 tot 20 uur kunnen de ouderlingen en contactpersonen de kerstattentie 
afhalen bij Hennie Hakkers Hondsdraf 1. 
Pastoraat. Maandagmorgen is er vanaf10 uur gelegenheid om wijkpredikant Piet Langbroek te spreken. Je kunt zo naar de 
Höftekerk komen. Ook is er de mogelijkheid een ander tijdstip en plaats af spreken, neem daarvoor contact met Piet op per 
mobiel of mail. 
 
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
Mw E. Eggengoor verblijft nu in revalidatiecentrumHet Zan, Hollewandsweg 17 Zwolle Zuid (1e verdieping vuurpijl). 
 

MEDEDELINGEN 
Vespers van Advent en “AanTafel” maaltijd op zondag 11 december in de Opgang. De 
liturgiecommissie houdt voor heel onze gemeente vier Adventsvespers in de Opgang. Deze beginnen 
om 17.00 uur.  De eerste vesper is op zondag 27 november en dan op 4, 11 en 18 december. We 
willen u van harte uitnodigen 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 lijst 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  
 
 

Dinsdag 6 december; 3e Avond Geef mij die dwaze meisjes maar  - 20.00 – De Schakel.  
Dinsdag 13 december; Film I still believe – 20.00 – bios Hardenberg – entree € 5,00.  
Zondag 18 december; Kerstconcert Zin in Kerst door Musette –19.30– De Opgang 
Radewijk – vrije gift. 
Aanmelden via de site of per mail zin-in@pknhardenbergheemse.nl; eventuele entree vooraf betalen s.v.p. 
 
Donatiemogelijkheid energiecompensatie aan Diaconie. In zowel november als in december ontvangen alle 
huishoudens een vergoeding van 190 euro per maand voor de gestegen energiekosten. 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". De Diaconie maakt het 
totaal binnengekomen bedrag in januari 2023 over aan de Voedselbank Hardenberg. Alvast hartelijk dank! De Diaconie. 
 
Gebed voor de wereld: Elke week wordt vanuit de gezamenlijke kerken in Hardenberg gebeden voor de wereld. Vanaf 
deze week verhuist de gebedsavond naar de Witte- of Lambertuskerk te Heemse op elke donderdagavond vanaf 19.00-
19.30 uur. Voel je welkom om aan te sluiten. 

 
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’  
 

 
 
 
Kerknieuws kan voortaan ook zonder code worden gedownload. 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. 


