
 

 

Zondag 4 december 2022 

Erediensten  Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

10:00 uur     Höftekerk ds. A. de Lange Jo Kampman Riekus Hamberg  

10:00 uur     De Opgang ds. P.J.H. Noordmans dhr. G.J. Ramaker  Jan Kamphuis  

10:00 uur Baalderveld ds. P. Langbroek  Elvira Nijmeijer  

11:00 uur     Oostloorn dhr. J. Smit, Dedemsvaart   Jan Broekroelofs  

17:00 uur De Opgang Vesper    

ORDE VAN DIENSTEN 
Höftekerk 10:00 uur. orde van dienst Höftekerk: welkom / aanvangslied Ps 80: 1, 2 / stil gebed / begroeting / vervolg aanvangslied: Ps 
80: 7 / gebed / leefregel: Rom 15: 4 - 13 (BGT) / Ps 149: 3 / gebed van de zondag / inleiding op de lezingen / Lied 738: 3 / lezen Ruth 4 
(NBV 21) / Lied 439: 1, 3 en 4 / overdenking / Zingen: Gezang 89: 1 t/m 5 (Liedboek 1973) / mededelingen / dank- en voorbeden, stil 
gebed, onze Vader / aandacht voor de collecte / 463: 3, 4, 5 en 7 / Zegen beantwoord met een gezongen AMEN (3x)  De preek is vanaf 
zondag ook te lezen op  https://geholi.nl/ruth_4/ 
De Opgang 10:00 uur. Orgelspel; Welkom en mededelingen; Intochtslied: Ps. 84: 1,2; Stilte; Votum en Groet;Aansteken van de 2e 
adventskaars; Lied 125: 1,2,3,4 (Uit: Liedboek voor de kerken 1973);  Gebed om ontferming; Luisterlied: Licht in onze ogen ; Gebed bij 
het Woord; Lied 461; Eerste Schriftlezing: Ruth 1: 19b – 2: 12  (NBV21); Lied 448: 1,2 ; Eerste Schriftlezing (vervolg): Ruth 4: 13-17 
(NBV21); Lied 448: 8,9; Tweede Schriftlezing: Matteüs 13: 54-58 (NBV21); Lied 494:1,2; Prediking; Ps 72: 1,2,3,7; Gebeden; Aandacht 
voor de collecte;Slotlied: 444; Zegen (3x amen) 
Uitleg liturgische schikking 2e 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. Vandaag staat 
Ruth centraal. God geeft Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn familie. Ruth komt terecht in het broodhuis, Betlehem. De korenaren 
staan hiervoor symbool. De Pinus is een pijnboom: de naalden symboliseren het verdriet van Ruth en Naomi. 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat. (Creëren van banen voor jongeren in Libanon, Jordanië en Irak) 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. "Werelddiaconaat" en/of “Kerk 4-12-2022”. 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.  
Jarigen:  4 dec:Jannie Hoogeveen-Aldershof 90 jaar. Havenweg 148, 7772 AG  Hardenberg EN  dhr Bé Everts, JCJ v 
Speijkstraat 37 80 jaar. 7 december: Mw. G. Ramaker-Zweers, Heideweg 1 (7793 HD) Hoogeweg 92 jaar. 10 dec dhr H. 
Meier, Gramsbergerweg 31  89 jaar. Allen van harte gefeliciteerd.  
Dhr.Gerrit Jan Schutte (Salland) is opgenomen in het ziekenhuis Hardenberg. Mw.J.Ringenier-Veneberg, Trompstraat 
18, is voor revalidatie opgenomen in Clara Feyoena Heem (revalidatie, 1e verdieping, kamer 10). 
Mw. Nieuwenhuis-Overweg, Bruchterweg 95 is na een geslaagde operatie in het Isala ziekenhuis weer thuis. 
Verhuizing: vanaf 26 november woon ik, Hans Gjaltema, op Vlasakkerkamp 2a, 7772 MK.  H-berg 
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de vele felicitaties,bloemen en kaarten die wij hebben gekregen voor 
ons 60 jarig huwelijk. Gerard en Zwaantje Ligtenberg. Blij verrast waren we afgelopen zondag toen we de bloemen van de 
kerk kregen, hartelijk dank hiervoor, Jaap en Bertha Alfring. 
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 .De Kerstattentie commissie. 
Samen eten in het LOC: 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 CFH: afd. revalidatie, unit 1, kamer 4. 
Op 11 december, in advent, is het thema “beschikbaar”. We lezen het verhaal van Jozef, die op een bijzondere manier 
vader van Jezus wordt. Dat moet een zéér onverwachte wending in zijn leven zijn, als er zó een beroep op hem wordt 
gedaan. Hij zegt “ja” en dat heeft mooie en ingewikkelde consequenties. Met dat verhaal in het achterhoofd vieren we ook 
dat er weer mensen zijn die taken op zich willen nemen als ouderling en diaken. Bergit Knevelbaard wordt ouderling, ze 
woont aan de Baalderesch 153. Marc Stevens wordt diaken én hij doet belijdenis van zijn geloof. Marc woont aan de 
Zonnehof 35. En we gaan afscheid nemen van mensen wier taak erop zit. En we vinden het fijn dat er altijd weer mensen 
zijn die ergens hun schouders onder willen zetten. Ik hoop dat jullie erbij willen zijn! De muziek komt van “musette” – 
Jacqueline, Bert en Ina – en wij zingen daar mooi bij mee. Er is uiteraard een kinderactiviteit voor alle leeftijden én koffie en 
ranja na afloop. Ds. Wim van der Wel is voorganger. 
WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
Kerstattentie  Op dinsdag 6 december van 19 tot 20 uur kunnen de ouderlingen en contactpersonen de kerstattentie 
afhalen bij Hennie Hakkers Hondsdraf 1. 
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Gezinsviering Kerstfeest Op zaterdagavond  24 december vieren we vanaf 19 uur in de Beek het Kerstfeest.  Het 
jeugdkoor Animato zingt, het Kerstverhaal wordt verteld en we maken de zaal gezellig. Jullie  zijn uitgenodigd en van harte 
welkom. 
Project Kindernevendienst advent.In de adventstijd gaan we vol verwachting op weg naar kerst. 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 tweede Adventszondag gaat het over 
Ruth, de vrouw uit Moab. 
Maandagmorgen is er vanaf 10 uur gelegenheid om ds. Langbroek te spreken. Je kunt zo naar dit spreekuur in de 
Höftekerk komen. Liever een ander tijdstip en plaats afspreken, neem daarvoor contact met Piet op per mobiel of mail. 
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
Mw. Eggengoor verblijft voorlopig in zorgspectrum Het Zand Hollewandsweg 17 te Zwolle Zuid (afdeling vuurpijl). 
De wijkgemeente feliciteert mevr. J. Klokkert-Amsink, Westeindigerdijk 9/I, die op 8 december haar 80e verjaardag viert. 

 Dhr. H. Kampherbeek, Rodedijk 22, is opgenomen in het plaatselijke ziekenhuis, kamer 228. 
Mw. Eef Zweers-Pullen (Duits Wielen) bedankt voor de bloemen uit de kerk die ze ivm haar verjaardag. 
KOFFIEMIDDAG RADEWIJK: Op dinsdag 6 december houden we onze koffiemiddag.We beginnen om 14.30 in de 
Opgang. Deze middag gaan we een Sinterklaasspel spelen, denken jullie aan een cadeautje van plm € 2.00? 
Volgende week zondag 11 febr nemen we afscheid van diaken dhr Bert Nijeboer, en bevestigen we mw. Magda Witte als 
diaken in zijn plaatsen dhr Mart vd Have en mw Astrid van der Have als ouderlingen in de vacature van mw. Jannie Hutten. 

MEDEDELINGEN 
Diensten-regeling wintermaanden De energieprijzen vragen om actie. In de maanden januari, februari en maart’23 zullen er daarom 50 
% minder kerkdiensten gehouden worden. Globaal komt het neer op de ene zondag een dienst in de Hessenwegkerk (Heemse), de 
andere week in de Höftekerk (Centrum). De Opgang (Radewijk) en de Matrix (Marslanden) één keer een dienst in de veertien dagen. De 
Kamp (Baalder) en De Beek (Baalderveld) één dienst in de maand. Precieze invulling volgt. Gedurende de week kan er alleen in De 
Schakel vergaderd worden.We hopen op uw begrip. 
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 
Donatiemogelijkheid energiecompensatie aan Diaconie. In zowel november als in december ontvangen alle huis-houdens een 
vergoeding van 190 euro per maand voor de gestegen energiekosten. Kunt u het geld van de energie-compensatie 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 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 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.  
Op veler verzoek:Verkoop kransen, kerstbakjes, grafstukken etc. Vrijdag 16 december 9.00-16.00 uur bij de  
"Hessenwegkerk". Bestelling plaatsen of meer info bel of mail Miny Bril 0523-264877 of minybril@kpnmail.nl.  
Opbrengst kansarme gezinnen in Hardenberg 

KERSTZANG 1e Kerstdag: Iedereen is welkom om te komen zingen op 1e Kerstdag voor de bewo(o)n(st)ers  van 
Oostloorn, Clara Feyoena Heem, voor de patiënten in Saxenburgh Medisch Centrum en  Zorgcentrum Het Vechtdalhuis.  
Dit onder muzikale begeleiding van familie Nijmeijer. We zingen de bekende Christelijke kerstliederen. We beginnen om 
07:00 uur bij het Zorgcentrum Oostloorn. Met vriendelijke groet, Harry Overweg. h.overweg1946@gmail.com 
28 november heeft de Algemene Kerkenraad de jaarrekening 2021 van PKN Hardenberg-Heemse besproken en akkoord bevonden. 
Deze jaarrekening is of wordt binnenkort met toelichting op de site geplaatst Vragen/ inzage dan kunt u contact opnemen met de 
penningmeester van het CvK, Henk Dogger, henkdogger-cvk@ziggo.nl of 06.49344671. 
Van 27 november tot en met 21 december a.s. staat bij de Hessenwegkerk een vluchtelingen tent.Deze is elke dag te 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 
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. 
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