
 

 

Erediensten           Zondag 1 januari 2023, Nieuwjaarsdag 
Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

10:00 uur Höftekerk ds. P.J.H. Noordmans Marga Hoving Hilda Smit  
ORDEN VAN DIENSTEN 

Höftekerk Oudjaarsdag 19:00 uur. 
Welkom. Lied 513: 1, 2, 3 en 4; Begroeting; Gebed voor de Oudejaarsdag; Numeri 6: 22-27 en Lucas 2: 21; Lied 527: 1-5; 
Prediker 3: 1-8; Overweging in meditatieve stilte; Orgelspel “The sound of silence”; Lucas 6; Overweging; Orgelspel 
“Imagine’; Gebeden; Collecten; Lied 418: 1, 2 en 3; Wegzending en Zegen. Antwoordlied 418 vers 4.  
 

Höftekerk Nieuwjaarsdag 10:00 uur. Thema: “Boven alles deze NAAM”. 
Welkom; Psalm 8: 1, 2, 3 en 6; Stil gebed; Votum en Groet; Inleiding bij deze dienst; Lied 513; Kyriegebed; Lied 498: 1, 2, 3 
en 4; Gebed; Numeri 6: 22-27 (NBV21); Lied 418: 1 en 2; Filippenzen 2: 1-11 (NBV21); Lied 505: 2 en 3; Lucas 2: 21 
(NBV21); Lied 303: 2; Prediking; Lied 512; Geloofsbelijdenis Lied 340B Staande gezongen; Gebeden; Collecten; Psalm 
150; Zegen.  
 
Collecten: zaterdag 31 december 2022 ‘Oudejaarsdag” 
De 1e collecte is bestemd voor de (eigen) Diaconie. De 2ecollecte is bestemd voor de (eigen) Kerk.  
U kunt uw bijdragen overmaken via de scipio app of naar bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie 
Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. "Diaconie 31-12-2022" en/of "Kerk 31-12-2022".  
Collecten zondag 1 januari 2023 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Armoedebestrijding. Wereldwijd leven veel mensen in armoede, ook in 
Nederland. Kerken over de hele wereld voorzien mensen in hun eerste levensbehoeften, helpen hen aan eigen inkomsten. 
Zij laten hun stem horen bij onrecht en geven mensen weer hoop voor de toekomst. Steun dit wereldwijde werk, zodat de 
cirkel van armoede doorbroken wordt en mensen op eigen benen kunnen staan. 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. "KiA-armoedebestrijding" en/of "Kerk 1-1-2023". U 
kunt ook in de kerk uw bijdrage geven en via de Scipio app. 
 

Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507, ds. A. de Lange tel. 266653. 
Tweede Kerstdag 26 december is thuis overleden dhr. Jacob Dallinga (Jaap), Vechtvoorde 86. Hij was 79 jaar. We 
leven mee met zijn vrouw Wietske, met de kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden. De afscheidsdienst is 
maandag 2 januari in het rouwcentrum de Lariks, aanvang 10.00 uur.. 

 

Kerkelijk werker mw. Noortje de Lange beëindiging werkzaamheden per 1 januari 2023: na 1 januari zullen ds. 
Noordmans en ds.de Lange de werkzaamheden tijdelijk zo goed mogelijk overnemen. Per 1 maart zal dan dhr. M. van 
Breden in dienst treden van onze wijk.  
Centrum (en andere wijken) – 50% minder diensten in januari, februari en maart: zondag 8 januari is de Höftekerk 
dicht, maar de Hessenwegkerk open (ds. A. de Lange). Zondag 15 januari is in de Höftekerk het afscheid van mw. de Lange 
(ds. P.J.H. Noordmans). 
Mevr. G. Vugteveen, Stationsstraat 8C, is opgenomen in het verpleeghuis Saxenburgh Aleida Cramer te Coevorden voor 
revalidatie. Adres: Meindert van der Thijnensingel 1 7741 GB Coevorden. Een kaartje zou heel mooi zijn. 
Mw. H.Gerrits-Kelder, Trompstraat 40, is ook in Aleida Cramer Coevorden, 1e verdieping k 41. 
De situatie verandert niet maar zoveel meeleven door middel van Kerstpost of een Kerststukje Is geweldig. Liefdevol en 
vredevol! Dus ook na een tweede Kerst in CFH gaan we moedig het Nieuwe Jaar in. En daarmee wensen we u allen veel 
gezondheid toe. Jan W. en Aly van Braak. 
Tot slot: Veel heil en zegen voor het Nieuwe Jaar 2023! (ds. Pieter Noordmans). 
 
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. Het revalideren blijft....   
Op maandag 2 januari wordt Dhr. A. Hultink, Beekweg 17, 7772 RX, 81 jaar. Een felicitatie door middel van een kaartje zal 
op prijs worden gesteld.  
Baalderdienst 8 januari "Zorgen...." Op 8 januari vieren we nieuwjaar met elkaar! Dat kan dan nog nét. Het thema is 
"zorgen". Die kun je maken en dat gebeurt op het ogenblik veel. Er is ook aanleiding toe. De wereld is minder veilig dan op 
1 januari 2021. We lezen een verhaal over een vrouw die zich lens zoekt naar een muntje dat ze kwijt is. Ze houdt niet op 
met zorgen totdat ze het ding gevonden heeft. Jezus zegt dat die vrouw op God lijkt, die op zoek is naar mensen die zich 
verliezen in van alles en nog wat. Ook zich verliezen in zorgen. Het gaat dus in deze dienst ook over ónt-zorgen. Weet je 
heel welkom! Er is een kinderactiviteit voor alle kinderen, er is ongetwijfeld koffie, thee, limonade en wat lekkers. Het 
liedboekkoor zingt met en voor ons, ds. Wim van der Wel is de voorganger. Als je je zorgen maakt over "ben ik wel 
welkom?": maak je geen zorgen, dat ben je😊. 
Tot slot: Goede jaarwisseling gewenst én met vriendelijke groet, ds. Wim van der Wel 



 

 

WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
Pastoraat: De eerste maandagmorgen in het nieuwe jaar, op 2 januari is er vanaf 10 uur gelegenheid om ds. Langbroek te 
spreken. Je kunt zo naar de Höftekerk komen. Daarbij is er de mogelijkheid zelf contact met Piet op te nemen om een 
afspraak te maken.  
Baaldervelddiensten 2023. Welkom in de Baaldervelddiensten in 2023 om 10 uur op de zondagen 15 januari - 5 februari - 5 
maart - 9 en 16 april -  7 en 28 mei - 4 en 18 juni en 2 juli. Schrijf op de nieuwe kalender of in de ‘to go list’.  
Jarig: Gerrit en Hermien Ramaker Hoogenweg 46 vieren samen en met anderen dat zij op 31 december 84 jaar worden. 
We feliciteren hen en wensen hen een gezellige dag toe. 
 
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
Mw. Z. van 't Holt - ter Wijlen, Burgerkamp 5 in Loozen wordt binnenkort opgenomen in het MST voor een hartoperatie De 
wijkgemeente feliciteert mevr. W. Snippe-Olthof, Stobbenhaarweg 2/A, met haar 85e verjaardag op 4 januari.  

 
MEDEDELINGEN 

Oudjaarsavonddienst. Op zaterdagavond 31 december is er om 19:00 uur in de Höftekerk een dienst waarin ds. 
Langbroek voor gaat. Tinus Broekroelofs speelt op het orgel. Deze viering is bedoeld voor het geheel van onze plaatselijke 
kerk PGHH. Van harte uitgenodigd en welkom bij deze laatste gelegenheid in 2022 om elkaar in de kerk te ontmoeten.   
 
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. 
 
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  
 
De Esch en de Hessenwegkerk zijn gesloten tot en met woensdag 4 januari 2023. 

 
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. 
 
 

De interkerkelijke diaconale werkgroep ‘SamenDelen’ bedankt alle vrijwilligers en donateurs die hebben meegeholpen aan 
de kerstpakkettenactie van 2022. In de week vóór Kerst zijn meer dan 300 
kerstpakketten bezorgd bij mensen die een extraatje heel goed kunnen 
gebruiken. Fijn dat er zoveel adressen zijn opgegeven voor deze actie; fijn dat er 
naar elkaar wordt omgezien. 
Wij hebben in ieder pakket een kaartje met een gedicht gedaan, kun je een mooi 
gedicht schrijven die van toepassing is voor ons, mail dan naar: 
samendelen25@gmail.com 
 
 
 
 
 
"Alle medewerkers van Kerknieuws en van de printgroep wensen iedereen 
een voorspoedig 2023!"  
 
 
 
 
 
 
 
Kerknieuws is op te halen in de kerken en op andere locaties. Het is ook te downloaden via de scipio app en de website van pknhardenbergheemse.nl (tabblad “download” 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 voóŕ 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.  

Heer, beschijn mij met Uw LICHT 
Zodat ik een lichtpunt kan zijn in de 
duisternis van anderen 
Geef mij Uw KRACHT  
Om sterke schouders te zijn 
waar anderen op kunnen steunen. 
Geef mij Uw VREDE 
 Om rust uit te stralen naar 
de mensen om mij heen. 
Geef mij Uw WIJSHEID 
Om creatieve oplossingen te vinden. 
 Geef mij VERTROUWEN 
Om de moed niet te verliezen. 
Geef mij HOOP 
Om vol te blijven houden. 
Geef mij eef mij LIEFDE 
Als mensen mij die niet kunnen geven. 
En geef mij MEER 
Om het ook uit te kunnen blijven 
Delen aan hen die het nodig hebben.         
Schrijver onbekend 
 


