
 

 

Erediensten            Zondag 15 januari 2023 
Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

10:00 uur Höftekerk ds. P.J.H. Noordmans Erica Kaman Herman Boerman Afscheid mw. De Lange.  
10:00 uur Baalderveld ds. P. Langbroek  Kees Kuiper  
11:00 uur Oostloorn ds. H. Prins    

 
ORDE VAN DIENSTEN 

Höftekerk m.m.v HCM o.l.v. Roelof Kuiperij. Vandaag is er oppasdienst en kinderdienst. We nemen afscheid van mw. 
Noortje de Lange als kerkelijk werker. Orgelspel; HCM: Aan U Vader alle glorie (als de kerkenraad binnen is; zonder 
aankondiging); Welkom door de ouderling van dienst; Aanvangslied: Ps. 66: 1,2; Stilte; Votum en Groet; Inleiding bij de 
dienst; HCM: I need thee every hour; Gebed; HCM + gemeente: Grote God wij loven U (1 koor, 2 gemeente, 3 koor); Eerste 
Schriftlezing: Psalm 139: 1-12  (NBV21); Lied 939: 1,2,3; Liedje voor groot en klein: ‘Bruiloft in Kana’; De kinderen gaan met 
het licht naar de kinderdienst; Tweede Schriftlezing: Johannes 2: 1-11 (NBV21); Lied 525: 1,4,5; Overdenking; HCM: Dank 
sei Dir, Herr; Gebeden; HCM: More love to thee/Nader, mijn God, bij U; Aandacht voor de collecte; de kinderen komen weer 
bij ons; Slotlied: 791; Zegen (3x amen). Orgelspel. Enkele toespraken ivm afscheid mw. Noortje de Lange; HCM: Abba 
Vader. Koffie 
De Beek Titel: Als water wijn wordt gaat het feest door. Met voorbereidingsgroep Wilma, Anja en Marianne + m.m.v. 
Cantorij Baalderveld. Liturgie: Ontmoeting. Muziek vooraf ‘Wij willen de bruiloftsgasten zijn’ (liedboek 525); Welkom en 
afkondiging door ouderling van dienst; Aansteken Paaskaars en Bijbel open; beginlied Dit is de dag die Heer ons geeft 
(Opw. lied 32); Begroeting en Drempelgebed; zingen: Dank U voor de wond’ren die gebeuren; kindernevendienst en 
kinderlied; lezing Johannes 2: 1 t/m 11; Lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken; Overweging; Lied 500 Uit uw verborgenheid; 
Gebeden en zingen ‘Onze Vader in de hemel’ (Liedboek 1006); aandacht voor de collecte; Slotlied 423: 1, 2 en 3 Nu wij 
uiteen gaan; Wegzending en Zegen. Ontmoeting bij de koffie. 
 
Uitnodiging na de dienst vandaag Höftekerk Na de dienst kunt u allen mw. de Lange voorin de kerk de hand schudden 
en bedanken. Als u nog blijft voor de koffie met iets lekkers, dan mag u ook direct daarnaar toe gaan, want mw. de Lange 
komt ook daar nog om haar persoonlijk te ontmoeten. 
Collecte informatie De 1e collecte is bestemd voor de Voedselbank Hardenberg. De Voedselbank verstrekt pakketten 
met voedsel aan mensen die financieel in de problemen zijn gekomen en daarom niet in hun levensonderhoud kunnen 
voorzien. Voedsel wordt verzameld bij producenten en winkeliers. Ook zijn er scholen, verenigingen, kerken en particulieren 
die inzamelingsacties organiseren. Juist in deze duurder wordende tijd is deze hulp nog steeds hard nodig! Helpt u mee? 
De 2e collecte 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."Voedselbank" 
en/of "Kerk 15-1-2023".  
 
Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507 en ds. de Lange tel. 266653. 
Pastoraat Wijk Centrum 
Mw. H.G.J. Boessenkool-Nijhuis, Gedempte Haven 39, hoopt 21 januari haar 86-ste verjaardag te vieren. Onlangs verloor 
ze haar zoon Wim. We feliciteren daarom niet alleen, maar wensen haar ook sterkte toe en leven met haar mee. 
Zieken Mw. G. Vugteveen, Stationsstraat 8C, is in het verpleeghuis Saxenburgh Aleida Cramer te Coevorden voor 
revalidatie. Adres: Meindert van der Thijnensingel 1, 7741 GB Coevorden. Daar is ook: mw. H.Gerrits-Kelder, Trompstraat 
40, 1e verdieping k 41.  
Mw. J. Valkman-Derks, De Spinde 303 ligt in het ziekenhuis. Mw. Klaassen-Kiers, Bruchterweg 60, is verhuisd naar 
Oostloorn, Bellefleur 24. Haar man woont nog op het oude adres. Mw. M. de Roo, De Opgang 17 is weer thuis na een 
opname in het RZZ. We wensen haar een voorspoedig herstel toe. 
 

Op 6 januari overleed totaal onverwacht Alex Nijman, Burgemeester Schuitestraat 122. Hij was 71 jaar. We leven 
mee met zijn vrouw Jenny, hun kinderen Jasper en Alien, en Aimee en Dharma en met Bastiaan en Daniëlle en Rens 
en Jelle. De uitvaart was vrijdag jl. na een rouwdienst in de Lariks (dit bericht is al afgekondigd).  

 
Op zondag 8 januari overleed Henk Lopers, op de leeftijd van 88 jaar. Hij werd in Clara Feyoena Heem liefdevol 
verzorgd. Voorheen woonde hij vele jaren met zijn vrouw aan de Bruchterweg 70a. De afscheidsdienst heeft 
afgelopen vrijdag plaatsgevonden in de Höftkerk. Daarna vond de begrafenis plaats op de Larikshof. Wij leven mee 
met zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die hem missen. 
 
Zondag 8 januari is overleden in de hoge leeftijd van 88 jaar dhr. Derk Jan Dorman, Wulpstraat 9. De uitvaart is 
maandag 16 januari na een dienst op de Lariks die om 13.00 uur begint. U kunt condoleren vanaf 12.30 uur. We 
leven mee met zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen, familie en vrienden. 

 
Centrum (en andere wijken) – 50% minder diensten in januari, februari en maart Zondag 22 januari is de Höftekerk 
dicht, maar de Hessenwegkerk is open (ds. W. van der Wel). 
 



 

 

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.  
Pastoraat Baalder Dhr. Jan Bakker, Singelberg 65, is opgenomen in Clara Feyoena Heem: afd revalidatie, unit 1, kamer. 
De 70 plussers uit Baalder worden uitgenodigd voor het koffiedrinken in Het Morgenlicht (GKV) op woensdag 18 januari 
vanaf 9.30 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. 
 
WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
Pastoraat 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 op een andere tijd en /of andere 
plaats 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.  
Dank! Wij ontvingen twee giften (20 en 6 euro) voor de Baalderveldpot.  
Samen eten in Baalderveld Iedere laatste woensdag van de maand kunt u aanschuiven bij een gemeenschappelijke 
warme maaltijd. Samen eten is een gezamenlijk initiatief van de wijkvereniging Baalderveld samen met de GKV en de PKN. 
De eerste maaltijd is op woensdag 25 januari vanaf half zes in wijkcentrum De Wiekstee, de Hondsdraf 2 in Baalderveld. De 
kosten bedragen 3 euro per persoon. Wij willen in verband met de voorbereiding graag dat u zich uiterlijk 20 januari 
aanmeldt. Opgave kan via het volgende mailadres: sameneteninbaalderveld@gmail.com Houdt u van koken en vindt u het 
leuk om iets bij te dragen? Wij zoeken nog een aantal vrijwilligers ter versterking van ons team, meld je hiervoor aan bij Dirk 
Stad, 0638528371. 
 
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
Zieken Mw. van ’t Holt-ter Wijlen, Burgerkampweg 5 is weer thuis na een opname in het MST te Enschede. We hopen dat 
ze goed herstelt van de operatie. Mw. E. Eggengoor-van t Holt, Eendekroos 25, verblijft in Zorgspectrum Het Zand, 
Hollewandsweg 17 (afdeling vuurpijl) Zwolle, in afwachting van een operatie. 
Agenda woensdag 18 januari vergadert de kerkenraad van Radewijk, aanvang 19:45 uur. Zaal open vanaf 19.30 uur. 
 

MEDEDELINGEN 
Kinderdienst Aanstaande zondag is de dienst in de Höftekerk en wij als kinderdienst Heemse nemen de kinderdienst voor onze 
rekening: jongste groep Hester op de Haar; oudste groep Elise Pothof. 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. 
Agenda Donderdag 19 januari vergadert de redactie van de Kerkklank, aanvang 19.30 uur in de Schakel. 
Actie kerkbalans De komende week kunt u de informatie actie kerkbalans 2023 verwachten. Afgegeven aan de deur of 
ontvangen per mail. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’ is het thema. Een actueel thema ook voor ons als PKN 
Hardenberg Heemse. De begroting 2023 (gepubliceerd op de site) laat een groot tekort zien (circa 130.000 euro) 
ondermeer als gevolg van de zeer hoge energieprijzen en de hogere afdracht aan PKN Nederland voor pastoraat. We hopen dat u 
allemaal meedoet en een passende toezegging voor uw vrijwillige bijdrage 2023 wilt doen. Via het toezeggingsformulier dat in de 
bijgevoegde retourenveloppe weer zal worden opgehaald of digitaal, via een link op de site. Alvast hartelijke dank voor uw toezegging! 
Namens het college van kerkrentmeesters, Henk Dogger, penningmeester.  
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  
Interkerkelijke gebedssamenkomst In de ‘week van gebed voor eenheid’ (15 t/m 22 januari) organiseren de kerken van Hardenberg 
samen een gebedssamenkomst op dinsdag 17 januari om 19.30 uur in de Petrakerk (Witte de Withstraat 18). Van harte uitgenodigd om 
mee te bidden en te zingen!  
Leeskring 26 januari gaan we met de leeskring beginnen met het boeiende boek van Wil Derkse een levensregel voor beginners. 
Aanvang 20.00 uur in de consistorie van de Witte of Lambertuskerk. Opgave en informatie bij Ds Robbert Jan Perk 
(robbertjanperk@planet.nl) 0622197495 zie ook facebookpagina Hardenberg-Heemse op weg in de stilte 
https://www.facebook.com/groups/634113345169993 
We kunnen weer sparen voor een boodschappenpakket bij de Plus supermarkt. Ook dit jaar doen wij in samenwerking met de GKV het 
Morgenlicht weer een beroep op u om zegels die u niet (meer) nodig heeft te doneren in de daarvoor bestemde lantaarn in de winkel. Wij 
kunnen dan weer heel veel mensen, die het heel goed kunnen gebruiken, blij maken met een pakket! Hartelijk dank de “plakgroep”. 
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. 
 
 
 
 
 
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 en per mail op: kerkelijkbureau@pkn-
hardenberg-heemse.nl. 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. 

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. 


