
 

 

Erediensten           Zondag 8 januari 2023 

Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

09:30 uur De Matrix ds. M.S. Voet    

10:00 uur Hessenwegkerk ds. A. de Lange  Klaas Gerrits  

10:00 uur De Opgang ds. G. Holverda Mw. Hoekerswever Jan Broekroelofs  

10:00 uur Baalder ds. W. van der Wel  Bert Slijkhuis  

11:00 uur Oostloorn dhr. J. Timmer  Jan Kamphuis  
ORDEN VAN DIENSTEN 

Hessenwegwerk, 10:00 uur: Welkom / aanvangslied: Ps 100: 1 en 2 / stil gebed / begroeting / vervolg aanvangslied Ps 
100: 3 en 4 / drempelgebed / leefregel Rom 12: 1 – 8 (NBV21) / Zingen: 838: 1 en 2 / gebed van de zondag / 
kindernevendienst / kinderlied / Jes 42: 1 – 7 (NBV21) en Mat 3: 13 – 17 (NBV21) / zingen Ps 119A: 1 t/m 4 / overdenking / 
Lied 939: 1, 2 en 3 / afscheid van ambtsdragers: Kees Bakker, Frits Welink en Albert Jan Odink; herbevestigen van 
ambtsdragers Thea van Weerden en Alijda Oelen / Gez 351: 1 t/m 4 (Liedboek 1973) / Mededelingen / Dank- en voorbeden, 
stil gebed, onze Vader / Aandacht voor de collecte / Slotlied: 981: 1 t/m 5 / Zegen beantwoord met een gezongen AMEN 
De Opgang 10:00 uur Intochtslied: Ps. 146 : 1 + 4,Votum en Groet, Lied 216 : 1, 2, en 3, Wetlezing,  Ps. 25 : 2, Gebed, 
Schriftlezing: Ps. 103 : 1 – 5, Ps. 66 : 1, Schriftlezing: Markus 1 : 29 – 39, Lied 837 : 1, 2 en 4, Verkondiging, Lied 534 : 1, 2 
en 4, Dankgebed, Slotlied: Lied 654 : 1, 5 en 6, Zegen 
 
Collecten  
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Oekraïne. Door de oorlog in Oekraïne zijn miljoenen mensen ontheemd, van huis en 
haard verdreven. Nog dagelijks vluchten mensen van dorpen in het oosten en zuiden van Oekraïne naar het westen, op zoek naar 
veiligheid. Nu het winter is zal de situatie waarschijnlijk verder verslechteren en wordt een nieuwe golf van vluchtelingen verwacht. Vooral 
vanuit het oosten en vanuit de zwaar verwoeste steden, waar mensen geen toegang hebben tot gas of elektriciteit, of in beschadigde 
huizen wonen. Kerken doen alles wat ze kunnen om mensen op de vlucht voedsel, medicijnen en onderdak te bieden. Helpt u mee? 
De 2e collecte 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. "KiA-Oekraïne" en/of "Kerk 8-1-2023".  
 

WIJK Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507, ds. A. de Lange tel. 266653. 
Donderdag  29  december is overleden mw. Ellen van der Gaag, Burg. Bramerstraat 174. Ze was al geruime tijd 
ziek.  Haar begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden. We leven mee met haar kinderen en kleinkinderen, familie 
en vrienden. Mw van der Gaag was 61 jaar. (is al afgezegd) 
 
Op 29 december 2022 overleed Hilly Odink-Schonewille, op de leeftijd van 70 jaar. Ze woonde met haar man 
Henk in de Hof van Hardenberg, J.C.J. van Speijkstraat 47. De afscheidsdienst was op donderdag 5 januari in de 
Stephanuskerk, waarna de begrafenis plaats vond op de Larikshof. We leven mee met haar man Henk, met zoon 
René en zijn vrouw Petra met hun kinderen Daphne en Stijn, en met schoondochter Gerdie, terwijl Gerton die in 
2019 overleed ook in onze gedachten is. (dit bericht is vorige zondag al afgekondigd).  

 
Vrijdag 30 december is overleden mw. Hendrika Gerritdina Roelofs-Boerrigter die - tot haar opname in het 
Zonnehuis te Zwolle vorig jaar - lid van onze gemeente was. Haar begrafenis was vrijdag 6 januari na een dienst in   
de Stephanuskerk. We leven mee met haar kinderen,  klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden. Mw. 
Roelofs was 93 jaar. (is al afgezegd) 
  
Op zondag 1 januari 2023 overleed Gees Hamberg-Meijerink, op de leeftijd van 86 jaar. Ze woonde in de Bekke, 
aan de Burg. Bramerstraat. Sinds 30 januari 2015 was ze weduwe van Hendrik Hamberg. De afscheidsdienst is op 
maandag 9 januari om 10.30 uur in uitvaartcentrum de Lariks, waarna de begrafenis zal plaats vinden op 
begraafplaats de Larikshof. Wij leven mee met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen. 

 
zieken: mw van t Holt (Burgerkampweg 5 Loozen), is in het MST te Enschede opgenomen voor een operatie. Mevr. G. 
Vugteveen, Stationsstraat 8C, is in het verpleeghuis Saxenburgh Aleida Cramer te Coevorden voor revalidatie. Adres: 
Meindert van der Thijnensingel 1 7741 GB Coevorden.Mw. H.Gerrits-Kelder, Trompstraat 40, is in Aleida Cramer 
Coevorden (adres: zie hierboven), 1e verdieping k 41. 
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. 
Afscheid mw. Noortje de Lange: iedereen is hartelijk uitgenodigd om het afscheid van mw. Noortje de Lange als kerkelijk 
werker bij te wonen. Dit is op zondag 15 januari a.s. om 10.00 uur, in de Höftekerk. Het mannenkoor HCM verleent 
medewerking, en ds. Noordmans is de voorganger. Er is oppasdienst voor de kinderen. Na afloop van de dienst zal er in De 
Schakel voor iedereen gelegenheid zijn om mw. de Lange te groeten. 
Wegens verhuizing stopt, Annie Kremer-Sierink als contact dame in de wijk ‘de Koppel’.Wij bedanken haar voor al die 
jaren van inzet in de wijk e.a. Echter, is zij niet uit beeld, want gaat zij deze taak op pakken in “de Vechthorst 2.Annie 
nogmaals onze hartelijke dank en veel succes in jullie nieuwe [wijk] Flat. 



 

 

Dank: mw. Doldersum-Potgieter, Salland 48, was blij verrast met de bloemen van vorige week. Haar hartelijke dank 
hiervoor! 
 
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.  
 
Op zondag 15 januari  wordt Dhr. R. Brouwer, Bovenmaat 23 - 7772 JG, 86 jaar, en ook Dhr. J.A. Hultink, Beekweg 17 - 
7772 RX, hij wordt 84 jaar. Een felicitatie door middel van een kaartje zal op prijs worden gesteld. 
Dhr. Jan Bakker, Singelberg 65, is opgenomen in CFH: afd revalidatie, unit 1, kamer 4. Het revalideren blijft....  
Mw. Nel Kamphuis, Gramsbergerweg 84, werd vorige week opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is ze weer thuis.  
De 70 plussers uit Baalder worden uitgenodigd voor het koffiedrinken in Het Morgenlicht (GKV) op woensdag 18 januari 
vanaf 09.30 uur. Dus iets eerder dan bij ons in de Boerderij. De uitnodiging heeft te maken met de Nieuwjaarsborrel met 
bingo! Zoals eerder vermeld zijn de kosten €5,- per persoon.  U bent van harte uitgenodigd!  Diaconie Baalder 
Baalderdienst 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😊. En verder: neem alsjeblieft wat mee voor de voedselkast als je wat over hebt. De dienst is live te volgen op 

pknbaalderyoutube. 
 
WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
 

Op vrijdag 30 december 2022 is op de leeftijd van 78 jaar overleden Albertje Spijkers-Altena. Betsy Spijkers is 
geboren op 24 november 1944 en op 3 december 1965 getrouwd met Herman Spijkers.  Beiden verbleven in Clara 
Fayoena Heem , daarvoor woonden zij Zwaluwstraat 44. Wij wensen haar man, de kinderen en kleinkinderen toe 
dat zij de dierbare herinneringen in liefde bewaren. De  afscheidsdienst  was op vrijdag 6 januari in uitvaartcentrum  
de Lariks. (is al afgekondigd) 

 
Op maandagmorgen is er vanaf 10 uur gelegenheid om ds. Langbroek te spreken. Je kunt zo naar de Höftekerk komen. 
Ook is er de mogelijkheid om zelf contact met Piet op te nemen en een afspraak te maken.  
Baaldervelddiensten 2023 De diensten in de Beek zijn op de zondagen 15 januari - 5 februari - 5 maart - 9 en 16 april -  7 
en 28 mei - 4 en 18 juni en 2 juli. 
 
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
De wijkgemeente feliciteert dhr. C. Blok, Wielenweg, 4 met zijn 86e verjaardag op 8 januari. 
Koffiemiddag Radewijk: Op dinsdag 10 januari houden we onze koffiemiddag.We beginnen om 14.30 u in de Opgang.  

MEDEDELINGEN 
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),zondag 22 is de Höftekerk dicht, maar de Hessenwegkerk is open (ds. W. van der Wel) 
Kinderdienst gaat door:Volgende week kerken we in Hardenberg, wij hebben als kinderdienst Heemse besloten daar 
gewoon kinderdienst door te blijven geven. Zien we jullie volgende week? De kinderdienst gaat op dezelfde manier als in 
Heemse we gaan voor de overdenking naar onze eigen ruimte in de Schakel en komen tijdens de collecte terug in de kerk. 
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 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 PCOB Hardenberg-Heemse houdt haar middag op 11-01-2023 in verzorgingshuis oostloorn aanvang 14,30 u. 
de middag wordt verzorgt door schaapherder anita wichers. inl.j.heetebrij tel.0523237821 
Zin-in: dinsdag 10 januari komt de werkgroep Fotografie weer bijeen, om 20.00 uur in de Schakel. 
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 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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