
 

 

Zondag 18 december 2022, 4e advent  
Erediensten  18 december  Voorganger   Erediensten  Kerstavond  Voorganger 
10:00 uur Höftekerk ds P.J.H. Noordmans  19:00 uur Baalder  ds. W. van der Wel 
10:00 uur De Opgang mw. N. Jonkers   19:00 uur Baalderveld ds. P. Langbroek 
11:00 uur Oostloorn ds. G. Holverda   21:30 uur Stephanuskerk ds. P.J.H. Noordmans 
17:00 uur De Opgang Vesper    21:30 uur De Opgang ds. A. de Lange 
19:00 uur Stephanuskerk Open Kerk samenzang  22:00 uur Baalder  ds. W. van der Wel 

ORDE VAN DIENSTEN 
Höftekerk Doopdienst. Er is oppasdienst voor de kleinsten. Orgelspel; Binnenkomst kerkenraad met doopouders; Welkom en 
mededelingen; Ps. 24:1,5; Stil gebed; Votum en Groet; Aansteken 4e adventskaars + gedichtje; Lied 440: 1,2; Gebed; Zingen: Dit is de 
dag die de Heer ons geeft Evang. Liedbundel 425; Inleiding bij de doop; De dopeling wordt binnengedragen, intussen zingen wij: lied 433; 
Doopgebed; Geloofsbelijdenis van Inge; allen zingen staande: Lied 340B  (Apostolische geloofsbelijdenis); Doopvragen; Bediening van de 
doop; Doopkaars van Niek mag branden; Ps 87:1,3,4; Schriftlezing: Matteüs 1:18-25 (NBV21); Ps 72:7; Prediking; Zingen: Ik zal er zijn 
(Sela); Aandacht voor de collecte en de liturgische schikking; Slotlied: 506: 1,3,4; Zegen, ingeleid met 415:1,2 en beantwoord met 415:3. 
De Opgang Welkom; Lied 437: 1,3,5,6; Stil gebed; Bemoediging + groet; Lied 80:1; Aansteken adventskaarsen; Drempelgebed; lied 367k 
(1 x vooraf); Lied 466: 1,5; Gebed; Projectlied LvdK 133 1,2; Schriftlezing uit Mat 1 1 t/m 3a (t/m Tamar), […]5 Salmon verwekte Boaz bij 
Rachab, Boaz verwekte Obed bij Ruth […] 6 […] David verwekte Salomo bij de vrouw van Uria; Gen 38 (tijdens overweging); Lied 463 : 
1,2,3, 5; Overweging; Eva’s lied 2, lied 16: 1,2,3 (melodie L 803); Dankgebed; Collecte; Zingen 462 : 1,2,5,6; Wegzending en Zegen. 
Uitleg liturgische schikking 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 Tamar 
centraal. Tamar zakt weg in een hopeloze eenzaamheid. Verstopt achter de sluier van gekoesterde herinneringen komt ruimte voor nieuw 
leven. De pluimen, pluizig en onduidelijk qua vorm, symboliseert het versluieren. De pijn van Tamar is verzacht doordat zij alsnog 
zwanger werd: de roze bloemen staan symbool voor het licht dat doorbrak door haar pijn heen. 
Collecte informatie De 1e collecte is bestemd voor Stichting Vrienden Hospice 't Huis aan de Vecht. Deze vrienden zetten zich in om 
voor het hospice fondsen, giften, donaties en legaten te werven of financiële middelen beschikbaar te krijgen uit te organiseren acties. 
Door de ondersteuning wil de vrienden een bijdrage leveren aan een goede en zo prettig mogelijke woonomgeving voor de gasten van 
het hospice, hun familie, vrienden en bekenden. Zie ook: St. Vrienden Hospice 't Huis aan de Vecht (hospicehardenberg.nl.) 
De 2ecollecte is bestemd voor de (eigen) Kerk. U kunt uw bijdragen overmaken via scipio of naar bankrekeningnummer NL 21 RABO 
03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. "Hospice" en/of "Kerk 18-12-2022".  
Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507, ds. de Lange en mw. N. de Lange tel. 266653. 
Pastoraat Dhr. Gerrit Jan Schutte (Salland) is vanuit het ziekenhuis naar huis gegaan om verder te herstellen. Dhr. A. Odink (Spoorstede, 
Burg. Schuitestraat) is naar Clara Feyoena Heem gegaan.  
Op maandag 19 december zijn dhr. Ab Holtvluwer en mw. Miny Holtvluwer-Godeke 60 jaar getrouwd. We zijn dankbaar dat we dit mogen 
vieren met onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

Zondag 11 december is overleden mw. Elisabeth Borneman-Valkman, Burg. Bramerstraat 202. Haar uitvaart was vrijdagmorgen 
na een dienst in rouwcentrum de Lariks. Mw. Borneman was 89 jaar. We leven mee met haar kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen. 

Hardenberg Centrum - Samen eten in het LOC op maandag 19 december. Vanaf 17.30 uur (!) is de inloop en we beginnen om 18.00 
uur. Neemt u de hoofdingang van het LOC aan het Oosteinde. Er is een lift aanwezig. Er zijn geen kosten verbonden aan deze avond; bij 
de uitgang kunt u een vrije gift geven voor de onkosten, maar alleen als dit niet bezwaarlijk voor u is. 
Opvolging kerkelijk werker mw. Noortje de Lange Zoals u weet beëindigt mw. de Lange haar werkzaamheden per 1 januari a.s. Op 
zondag 15 januari nemen we afscheid. Gelukkig komt er een opvolger, namelijk dhr. Martijn van Breden, u wel bekend uit Heemse. Of hij 
precies evenveel uren zal werken in onze wijk als mw. de Lange staat nog niet vast, maar het zal niet veel verschillen. Dhr. Martijn van 
Breden blijft gedeeltelijk ook werkzaam in Heemse. De kerkenraad van wijk Centrum is blij met zijn komst. De bevestiging zal D.V. op 26 
februari zijn. 
Centrum – 50% minder diensten in januari, februari en maart In de genoemde wintermaanden is er slechts om de andere zondag 
dienst in de Höftekerk. De andere zondagen zijn we hartelijk welkom in de Hessenwegkerk (of eventueel bijvoorbeeld in Radewijk). Voor 
Heemse/Radewijk geldt andersom hetzelfde. We kerken dus bij elkaar! Dat is ook wel eens mooi! Om de gemeenschappelijkheid te 
benadrukken proberen we ook dienstdoende ambtsdragers naar elkaar af te vaardigen (Höftekerk/Hessenwegkerk). Voor u als 
kerkganger zal het wel iets lastiger zijn! Zullen we een beetje naar elkaar omzien en bij de koffie alvast vragen of we met elkaar kunnen 
meerijden? 
Kerstnachtdienst in de Stephanuskerk om 21.30 uur Welkom iedereen! Met ds. Noordmans, Herman Boerman en Klaasjan Pullen. 
Laat u verrassen door alles wat de voorbereidingsgroep heeft voorbereid: midwinterhoorn blazen, lichtjes en nog meer lichtjes, sfeer in de 
kerk, na afloop iets lekkers. Midden in de Winternacht…  (Deze dienst is te horen via kerkomroep, maar helaas niet gelijktijdig te zien/ 
volgen via bv. YouTube.) 
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.  
Baalderdiensten 24 december hopen we 2 diensten te vieren. Om 19.00 uur is er een kinderkerstfeest met als titel “Herder Ruben 
vertelt”. De nu-je-onderweg-band zorgt voor de begeleiding en ons eigen kinderkoor gaat met en voor ons zingen. Ds. Wim van der Wel is 
de voorganger. Na afloop is er chocolademelk. Let op, als je zeker wilt weten dat er een plek is, kom dan om 18.30 uur. Vanaf dat 
moment is de zaal open. Op 24 december hopen we dan om 22.00 uur samen te komen voor een traditionele kerstnachtdienst. Het thema 
is dan “hoe de zon het donker dóórbreekt”. Er zal worden gemusiceerd door Musette (orgel/piano/fluit/zang) én trompettist Herman 
Slatman, We zullen bekende liederen zingen, er zijn mensen uit de zorg die de 4 adventskaarsen en de grote kaars aansteken (een 



 

 

kraamverzorgster! Er is per slot een Kind geboren!). Ds. Wim van der Wel is de voorganger. Na afloop is er Glühwein. En ook hier geldt: 
kom vroeg voor een goede plek. De zaal is om 21.30 uur open. 
Pastoraat We treuren mee met Grietje Berenst, Paasberg 47 en met Marieke en Jeroen Hekman-Berenst, Ondermaat 8, nu hun kleinkind 
en nichtje Danee deze week op 6 jarige leeftijd totaal onverwacht stierf. 
We leven ook mee met Freek Reinink en zijn vrouw Lisa. Freek woont in Clara, Lisa aan het Wilgenstuk 20, nu Freek heel ernstig ziek is 
en daar heel grote zorgen over zijn. Post kan het beste naar Lisa.  
Dhr. Jan Bakker, Singelberg 65, is opgenomen in CFH afd revalidatie, unit 1, kamer 4. Gelukkig is hij weer uit quarantaine. Het 
revalideren blijft….  
We zijn heel blij voor Jan-Anne (de drummer van de Nu-je-onderwegband) en Iris van der Wel-Kwakkel, De Hunze 6, 8051 KW Hattem en 
lid in onze wijk vanwege de geboorte van Ruben (zie een zoon, betekent het!) Willem Teunis. Ruben is geboren op 13 december. 
WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
Gezinsviering Baalderveld 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 van harte welkom. 
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 te spreken; neem daarvoor contact met Piet op per mobiel of mail. 
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
1e Kerstdag Viering in de Opgang om 10.00 uur. Aan deze dienst werkt het koperensemble uit Hardenberg mee, olv Jan Maathuis. Het is 
een dienst voor het hele gezin. Ds. Noordmans gaat voor en heeft alles voorbereid met de leiding van de kindernevendienst. Welkom dus. 
Zaterdag 24 december kerstnachtdienst 21.30 uur in de Opgang, mmv Mallet-band. Na afloop limonade en glühwein. 

MEDEDELINGEN 
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. Op 18 december is de vierde vesper. 
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. 
Zondag 18 december; Kerstconcert Zin in Kerst door Musette –19.30 uur – De Opgang Radewijk – vrije gift.  
Aanmelden via de site of per mail zin-in@pknhardenbergheemse.nl;  
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.  
Afsluiting Adventsactie Woensdag 21 december a.s. wordt ’s avonds vanaf 19.00 uur de Adventsactie met basisscholen en Diaconieën 
in de gemeente Hardenberg afgesloten bij de Hessenwegkerk. De vluchtelingentent staat daar dan ook nog. De Diaconie en de ZWO van 
onze gemeente nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn. Er zal ook een vertegenwoordiger van Kerk in Actie aanwezig zijn. Welkom!!!! 
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! 
Vluchtelingen tent bij de Hessenwegkerk. 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. 
Donderdag 22 december viert de Christelijke Vrouwen Organisatie (C.V.O.) Kerstfeest in de “Aerninckhoff”. We beginnen om 19.45 
uur. Gasten zijn hartelijk welkom. 
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 o.l.v. dirigent Tobias Bethlehem zal dit met veel enthousiasme ten gehore brengen. De 
orgelbegeleiding is in handen van Anneke Hamberg. De toegang is € 5,00. Kinderen t/m 12 jaar gratis. Het koor gaat vanaf januari 
repeteren voor een feestelijk 50 jarig jubileumconcert (25 november 2023). 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 
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 
Oudjaarsavonddienst Op zaterdag 31 december is er om 19:00 uur in de Höftekerk een dienst waarin ds. Langbroek voor gaat. Hopelijk 
dat er nog wel wat mensen naar de kerk komen om deze dienst mee te vieren. De dienst is bedoeld voor het geheel van onze plaatselijke 
kerk P.G.H.H. Van harte uitgenodigd en welkom.  
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. 
Eindejaarscollecte Afgelopen weken zijn de brieven en de mails verstuurd voor de eindejaarscollecte, één van de financiële acties van 
de kerk om gemeenteleden te vragen om een bijdrage voor het kerkelijk werk. Het CvK wil daarom, als u nog niet gereageerd hebt op de 
brief of mail, deze actie graag bij u onder de aandacht brengen. Alvast bedankt voor uw bijdrage. Namens het CvK, Henk Dogger. 
Incasso opwaardering scipio-app collecten Het Kerkelijk Bureau is nog druk in de weer om de opwaarderingen van de scipio-app voor 
de collecten te incasseren. Daarin was wat achterstand maar alle opwaarderingen die u in 2022 hebt gedaan worden dit jaar nog 
geïncasseerd.  
Vrijwillige bijdrage 2022 Gemeenteleden die toegezegd hebben hun vrijwillige bijdrage 2022 zelf over te maken en dit (deels) nog niet 
hebben gedaan, worden gevraagd dit zo spoedig mogelijk over te maken naar de bankrekening van de kerk. Alvast bedankt voor uw 
medewerking! 
Declareren van kosten Hebt u kosten gemaakt die u nog wilt declareren? Lever dan svp zo spoedig mogelijk het declaratieformulier in. 
Het formulier staat ook op de site. We proberen dan ook de betaling zo snel mogelijk te verwerken. Namens het CvK, Henk Dogger. 
Gemeenteavond Hierbij nodigen wij u van harte uit voor een gemeenteavond op maandag 23 januari 2023, georganiseerd door het 
College van Kerkrentmeesters en de Algemene Kerkenraad. Daar zal een plan voor de Witte of Lambertuskerk centraal staan. De avond 
wordt gehouden in De Esch en begint om 19.45 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Meer info zult u de komende tijd kunnen vinden via 
www.pknhardenbergheemse.nl/gemeenteavond  


