
 

 

Zondag 4 december 2022 
Erediensten  Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 
10:00 uur     Höftekerk ds. J. Kruiter Dineke Eggengoor Tinus Broekroelofs  
10:00 uur     De Opgang ds. A. de Lange Dhr. H. Versteeg Jan Broekroelofs  
10:00 uur Baalder ds. W. van der Wel  Bert Slijkhuis  
11:00 uur     Oostloorn dhr S. Stelpstra     
17:00 uur De Opgang Vesper    

Höftekerk 10:00 uur. Welkom; Lied 444: 1, 2, 4 en 5; Gebed -Votum-Groet; Lied 442: 1; Verootmoediging; Bemoediging; Lied 103a: 3; 
Gebed; Lukas 1: 8-13; Lukas 1: 26-31; Lied 443: 1, 2 en 3; Lukas 1: 67-79; Lied 158a: 1 en 3; Verkondiging; Lied 441: 1, 7, 8 en 10; 
Voorbede-Persoonlijk Gebed – Gezongen Onze Vader (Lied 1006); collecten; Lied 435: 1 en 4; Zegen.  
 

De Opgang 10:00 uur. Welkom; Psalm 85: 1; stil gebed; begroeting; Psalm 85: 4; gebed; Jakobus 5: 1-6 (NBV 21); Lied 451: 1, 2 en 3; 
Gebed; Jakobus 5: 7; overdenking 1; Lied: 454: 1; overdenking 2; Lied:462: 1; overdenking 3; Lied: 466: 1; afscheid van Bert Nijeboer; 
Lied: 747: 1; bevestiging van Magda Witte (diaken) en Mart en Astrid van der Have (ouderling); Lied 670: 1, 2 en 3; lofprijzing; zegenbede; 
gebed; vraag/antwoord gemeente; Lied: 362: 2; dank- en voorbeden; stil gebed; onze Vader; collecten; Lied: 449: 1-4; Zegen.  
 

Uitleg liturgische schikking 3e 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 
Rachab centraal. De rode kleur van de appeltjes en bessen verwijst naar het rode koord dat Rachab uit haar raam hing. Rood is de kleur 
van liefde, van gevaar en van pijn. Rachab verlaat haar oude leven en begint een nieuw leven. De vleugeltjes van de es symboliseren dit. 
 

De 1e collecte is bestemd voor Stichting The Home of Hope & Dreams (Oeganda). Dit kindercentrum van plaatsgenote Gini Pullen 
biedt kinderen die de hoop verloren zijn zekerheid door het geven van goed onderwijs, goede gezondheidszorg, goede voeding en een 
veilige en liefdevolle omgeving om in op te groeien; binnen én buiten de muren van het kindercentrum. 
De 2ecollecte is bestemd voor de (eigen) Kerk. U kunt uw bijdragen via scipio overmaken of naar bankrekeningnummer NL 21 RABO 
03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. "Kindercentrum Oeganda" en/of "Kerk 11-12-2022".  
 

Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507, ds. de Lange en mw. N. de Lange tel. 266653.  
Op 2 december overleed Hendrikje Kremer-Sierink, op de leeftijd van 90 jaar. Ze woonde in het Vechtdalhuis, 
waar ze liefdevol werd verzorgd. Ze was weduwe van Gerrit Kremer, die al overleed op 30 april 1997. De 
afscheidsdienst van Hennie Kremer heeft plaatsgevonden op donderdag 8 december in het uitvaartcentrum De 
Lariks. Aansluitend was de begrafenis. We leven mee met de kinderen en kleinkinderen, en andere nabestaanden. 

Samen eten in het LOC op maandag 19 december. In heel korte tijd zaten we ‘vol geboekt’, met 110 opgaven. Dat is geweldig positief. 
Vanaf 18.30 uur is de inloop, en we beginnen om 19.00 uur. U kunt de hoofdingang van het LOC nemen, aan het Oosteinde. Er is een lift 
aanwezig. Scholieren van Frank Kaman spelen live op de vleugel. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond, alleen wie daar 
gemakkelijk toe in staat is kan bij de uitgang een vrije gift voor de onkosten geven. 
Doopdienst, 4e advent – Höftekerk: Zondag 18 december wordt Niek Rozema gedoopt, zoon van Robin en Inge, Kanaalweg West 110, 
Brucht. Er is kinderoppas aanwezig voor deze dienst. Welkom. 
Wij willen het echtpaar Frits en Marie Pullen en Mevr. Annie Hulleman hartelijk bedanken voor hun jarenlange inzet als 
contactpersonen in Wijk C24. 
Seniorenmiddag.  Woensdag 21 december is er om 15.30 uur een bijeenkomst voor de senioren van onze PKN-Gemeente in de 
Schakel. Deze middag staat in het teken van Kerst. Noortje de Lange zal haar medewerking verlenen en Marja Nijmeijer begeleidt ons op 
het orgel. Met elkaar willen we graag het Kerstfeest vieren. Wij nodigen u dan ook van harte uit voor deze middag. Komt allen tezamen! 
Voor vervoer kunt u dinsdag 20 december na 17.00 uur bellen met Gerard Timmerman, tel. 0523-261735.  
 

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.  
Dank. In ons verdriet om het overlijden van onze lieve kleizoon Bram, mochten wij uw hartelijk medeleven ondervinden. Hiervoor onze 
oprechte dank. Het hart houdt vast wat de hand moet loslaten. Hilko en Gera Klinge. 
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-Reins, Baalderesch 153, wordt ouderling. Marc Stevens, de Zonnehof 35, wordt 
diaken én hij doet belijdenis van zijn geloof. En we gaan afscheid nemen van mensen wier taak erop zit: Wim Laarman, Geja Taatgen, 
Ineke Plantinga en Albert Nieborg. We vinden het fijn dat er altijd 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. 
Pastoraat Dhr. Jan Bakker, Singelberg 65, is opgenomen in CFH, afd. revalidatie, unit 1, kamer 4. Jan revalideert daar van tot 2x toe 
corona. Het is een heel lange weg en hij moet van ver komen. En nu kan Jan écht even een hart onder de riem gebruiken, want hij is voor 
de derde keer besmet geraakt. Even bedelven onder kaarten!!!! Dhr. H. Kampherbeek, Rodedijk 22, is weer thuis uit het ziekenhuis. 
Hidde Borger (19), Polberg 10, onderging een pittige operatie aan zijn rug in Zwolle en is – als het goed is – weer thuis. Maar nu volgt 
een lange revalidatie! Een kaartje is fijn! 
 

WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk dat ik mocht ontvangen. Hartelijke groet Gerda van der Wel 
Gezinsviering Kerstfeest Op zaterdagavond 24 december vieren we vanaf 19.00 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. De ‘voormoeders’ van Jezus ontdekken we in het geslachtsregister van Jezus. Het zijn Batseba, 



 

 

Ruth, Rachab en Tamar. Ze verdienen een standbeeld. Deze derde Adventszondag gaat het over Rachab, de vrouw uit Jericho. Om 
09.30 uur gaat ds. Langbroek in de Matrix voor. 
Pastoraat. Maandagmorgen is er vanaf 10 uur gelegenheid om ds. Langbroek te spreken. Je kunt zo naar dit spreekuur in 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.  
De wijkgemeente feliciteert dhr. J.M. Meier, Veldingerveldweg 14, met zijn 89e verjaardag op 10 december. Vandaag nemen we afscheid 
van diaken dhr. Bert Nijeboer, en bevestigen we mw. Magda Witte als diaken in zijn plaats, en dhr. Mart van der Have en mw. Astrid van 
der Have als ouderlingen in de vacature van mw. Jannie Hutten. 
Graag willen wij onze dank uitspreken voor de mooie bloemen en de vele kaarten die we kregen voor ons 50-jarig huwelijk. Johan en Len 
Waterink. 

MEDEDELINGEN 
Bericht van het Kerkelijk Bureau: Het Kerkelijk Bureau is van maandag 26 december tot en met 6 januari gesloten. 
Verkoop van collectemunten (en andere zaken) kan dus nog op de komende twee maandagen. Wanneer er nog 
gemeenteleden zijn die een declaratie voor kosten moeten indienen, dan vragen we om dat zo spoedig mogelijk te doen, 
zodat ook dit nog verwerkt kan worden in de financiële administratie van dit jaar.  
Vrijwillige bijdrage 2022: Het CvK vraagt gemeenteleden, die toegezegd hebben hun vrijwillige bijdrage 2022 zelf over te 
maken en dit nog niet (geheel) gedaan hebben, om als het kan dat nog dit jaar over te maken.  
Begroting 2023: De AK heeft op maandag 28 november de begroting 2023 vastgesteld die door het CvK is opgesteld. De 
begroting moet ook ter inzage gelegd worden voor de gemeenteleden. Op de site van de kerk komt een samenvatting van 
de begroting. Gemeenteleden die meer informatie over de begroting willen hebben kunnen contact opnemen met de 
penningmeester, Henk Dogger, henkdogger-cvk@ziggo.nl of 06.49344671. 
Petrus in Hardenberg. In de afgelopen weken zijn er op diverse plekken – waaronder de Witte-of-Lambertuskerk – 
opnamen gemaakt voor het programma “Petrus in het land”. In dit geval zijn “wij in Hardenberg” in beeld. Allerlei aspecten 
van onze gemeente – kerkelijk en burgerlijk – komen in beeld en het draait vooral om “noaberschap”. Diverse mensen uit de 
gemeente gaan wat vertellen over de actie “Geef Licht” voor vluchtelingenkinderen, over het buddy project voor bewoners 
uit het AZC en over het wel en wee van de kerk naar buiten in onze gemeente. Het programma wordt uitgezonden op 
zaterdag 17 december, 17.10 uur, NPO 2 en op zondagmorgen rond 08.00 uur herhaald.  
Vespers van Advent. De liturgiecommissie houdt vier Adventsvespers in de Opgang te Radewijk. Deze beginnen om 17.00 
uur. De vesper is online mee te vieren. Vandaag is de derde vesper, dan nog op 18 december.    
Op zondag 18 december om 19.00 uur is er voor de 2e keer een Open kerk samenzangdienst in de Stephanuskerk in 
Hardenberg onder begeleiding van organist Frank Kaman. 
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 november en december ontvangen alle huishoudens een 
vergoeding van 190 euro 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.  
Gebed voor de wereld: Elke week wordt vanuit de gezamenlijke kerken in Hardenberg gebeden voor de wereld. Deze 
gebeden worden gehouden in 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.  
KERSTZANG 1e Kerstdag: Iedereen is welkom om te komen zingen op 1e Kerstdag voor de bewo(o)n(st)ers van de 
Zorgcentra Oostloorn, Clara Feyoena Heem en het Vechtdalhuis en voor de patiënten in Saxenburgh Medisch Centrum.  Dit 
onder muzikale begeleiding van familie Nijmeijer. We zingen de bekende Christelijke kerstliederen. We beginnen om 07:00 
uur bij het Zorgcentrum Oostloorn. Voor info: Harry Overweg. h.overweg1946@gmail.com 
Kerstviering in het Dialect. Zaterdag 17 december om 14.00 uur is er een Kerstviering in het dialect in de Stephanuskerk. 
Het thema voor deze dienst is: "In de schoen'n van 'n ander", voorganger Ds. van Beesten. Muzikale begeleiding door Tinus 
Broekroelofs en Gerrit Plaggenmarsch. Er is een verkoop van chocolademelk, glühwein, cake en koek. De opbrengst is 
bestemd voor de Voedselkast. 
Interkerkelijk koor Zevenmaal zingt 'a Festival of Lessons en Carols'. Op donderdag 22 december om 20.00 uur wordt 'a 
Festival of Lessons and Carols' gezongen in de Höftekerk. Een bijzondere viering uit de Engelse kersttraditie die bestaat 
uit Christmas Carols, afgewisseld met 9 schriftlezingen. Het koor, dirigent Tobias Bethlehem, zal dit met veel enthousiasme 
ten gehore brengt. De orgelbegeleiding is in handen van Anneke Hamberg. De toegang voor dit festival is € 5,00. Kinderen 
t/m 12 jaar gratis. (Contant betalen). Het koor gaat vanaf januari repeteren voor een feestelijk 50 jarig- jubileumconcert. We 
kunnen nog wat extra tenoren gebruiken. Welkom! Kijk voor info op de website van het koor: www.Zevenmaal.nl of neem 
contact op via de mail: info.zevenmaal@gmail.com 
Try-out Kerstvoorstelling ‘Op reis naar het Licht’.  In de week voorafgaand aan Kerstmis spelen de studenten van Alfa-
college Hardenberg een try-out van hun kerstvoorstelling ‘Op reis naar het licht’. Al is het nog zo donker, het wordt altijd 
weer licht. Graag willen we senioren uit de gemeente Hardenberg uitnodigen om bij deze try-out aanwezig te zijn. Deze try-
out voorstelling wordt gespeeld op woensdag 21 december om 15.00 uur in De Höftekerk. Van harte welkom! 
 


