
 

 

Erediensten            Zondag 22 januari 2023 
Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

09:30 uur Matrix ds. P. Langbroek    
10:00 uur Hessenwegkerk ds. W. van der Wel    
10:00 uur De Opgang ds. P.J.H. Noordmans dhr. H. Versteeg Jan Broekroelofs  
11:00 uur Oostloorn ds. D. Brienen  Riekus Hamberg  

 
ORDE VAN DIENST 

De Opgang 10:00 uur. Welkom; Psalm 33: 1 en 8; Stil gebed; Votum en Groet; Lied 209; Gebed; Leefregel; Loflied: Lied 
791; Gebed; Schriftlezing: Psalm 139: 1-12 (NBV21); Zingen: “De kracht van uw liefde”, Opwekking 488; Matteüs 4: 12-22 
(NBV21); Lied 531; Prediking; Luisterlied (1005): “Longing for light”; Lied 836; Gebeden; Aandacht voor de collecte; Lied 
868: 1,2 en 5; Zegen (3x amen) 
 
Collecte informatie  
De 1e collecte op deze Bijbelzondag is bestemd voor het Nederlands Bijbel Genootschap (NBG). Het NBG brengt 
volgens haar missie al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij, waardoor mensen in binnen- en buitenland toegang krijgen tot 
de Bijbel. Want in de Bijbel wordt Gods boodschap van liefde voor de wereld gehoord, die mensen in beweging brengt en 
hun weg verlicht. Door de wereld gaat een Woord! Zie voor meer informatie:  www.bijbelgenootschap.nl;  
De 2e collecte is bestemd voor de (eigen) Kerk. U kunt uw bijdragen overmaken via scipio of naar rekeningnummer NL 21 
RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. "NBG" en/of "Kerk 22-1-2023".  
 
Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507 en ds. de Lange tel. 266653. 

Op maandag 16 januari is in de hoge leeftijd van 94 jaar overleden mw. Berendina Hermanna Johanna Muller-
Hubert. Ze woonde in de Charlottehof (W. van Oldenburgstraat 7B5). Haar begrafenis was zaterdagochtend. We 
leven mee met haar kinderen, klein en achterkleinkinderen. 

Onze zieken: Mw. G. Vugteveen, Stationsstraat 8C, is weer thuis. Mw. H. Gerrits-Kelder, Trompstraat 40, is in Aleida 
Cramer te Coevorden 1e verdieping k 41, Adres: Meindert van der Thijnensingel 1 7741 GB Coevorden.  
Wijkteam C-13: Mw. Anny Veurink (Havenweg 8) en mw. Miny Kampjes (de Spinde 68) zijn gestopt met hun taak als 
contactpersoon in C-13. We willen hen bedanken voor de vele jaren dat ze mensen hebben bezocht en meewerkten in het 
wijkteam. 
Seniorenmiddag. Dinsdag 31 januari om 14.00 uur hebben we weer een bijeenkomst voor de senioren van onze PKN-
Gemeente in “De Schakel”. Deze middag kent een luchtig programma met o.a. bingo, voordrachtjes, schetsjes etc. Hebt u 
een mooi gedicht of een verhaaltje, schroom dan niet, maar laat ons genieten van uw inbreng. Het belooft dan een gezellige 
middag te worden, wij nodigen u van harte uit. Voor vervoer kunt u maandag 30 januari na 17.00 uur bellen met Gerard 
Timmerman, tel. nr. 0523-261735. Hij zal dan vervoer regelen.  
"Lieve mensen, ik kijk terug op een fantastisch mooie afscheidsdienst. Bedankt voor alle medeleven: de hartelijkheid, lieve 
woorden, kaartjes, kado's en bloemen!" Noortje de Lange 
Hartelijk dank voor de bloemen die ik mocht ontvangen van de kerk. Jan Schutte. 
 
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.  
 
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 o peen andere tijd en /of andere 
plaatst te maken te maken.  
Baaldervelddiensten 2023. De diensten in de Beek zijn om 10 uur op de zondagen 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.  
Zondag 22 jan is er dienst in de Opgang, zondag 29 jan niet, dan kunt u elders kerken, zondag 5 feb kunt u weer in de 
Opgang terecht. En zo verder, dus om en om. Noteert u 21 maart op de kalender? Dan willen we s avonds de 
gemeenteavond houden. Nadere informatie in de Kerkklank tzt. 
Fijn om bij mijn verjaardag de bloemen uit De Opgang te krijgen, dank voor alle kaarten en telefoontjes. Cor Blok. 
Wielenweg 4, 7791HA Radewijk 

MEDEDELINGEN 
Actie kerkbalans Afgelopen week is de Actie Kerkbalans gestart. Maandag zijn ongeveer 1.650 brieven op het Kerkelijk 
Bureau klaargemaakt en naar de wijken gebracht. Van daaruit gaan de bezorgers naar de gemeenteleden om de brieven af 
te geven en later weer op te halen. Helpt u mee door het antwoordformulier al klaar te maken en in de retourenveloppe te 
doen ? Veel gemeenteleden krijgen de informatie over Actie Kerkbalansnog via de mail. Dat heeft even wat langer geduurd 
in verband met een technisch probleem op de site. Maar de ‘link’ om een toezegging te doen staat nu weer op de site ! U 
kunt als u de mail krijgt dan ook (direct) weer uw toezegging digitaal doen! Allen alvast bedankt voor het meewerken 
aan Actie Kerkbalans en uw toezegging. Namens het College van Kerkrentmeesters, Henk Dogger, penningmeester. 
 
Welkom in de Matrix. Er is in Hardenberg Centrum geen dienst maar u bent uitgenodigd om 09.30 uur in de 
Marslandendienst in de Matrix. Het thema is “Wie volg je?” en voorganger is ds. Piet Langbroek en Bert Slijkhuis speelt 
pianomuziek. De orde van de viering vindt u op kerkcontact. 
 
Het nieuwe programma komt deze week in de bus en staat ook op de website!  

• Dinsdag 7 februari –Fotografie (3e avond)– De Schakel – 20.00 uur;  
• Woensdag 22 februari –Lezing Geld en Go€d door Alain Verheij–De Schakel–20.00 uur–entree 5 euro. 
Aanmelden graag per mail zin-in@pknhardenbergheemse.nl met naam en tel.nr. (wegens vernieuwing van 

de site werkt het opgaveformulier helaas niet meer!); eventuele entree vooraf betalen s.v.p. 
 
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  
 
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. 
 

Wilt u graag gebruik maken van de 40dagentijd kalender voor 2023? Dat kan want deze is vanaf nu te bestellen bij 
petrus.protestantsekerk.nl/veertigdagentijd. ZWO  commissie. 
 

Beste mensen, Houd u van kunst, kom dan een keer kijken naar mijn schilderstukken in “de Esch”, gebouw bij de 
Hessenwegkerk. Deze expositie is te bewonderen elke vrijdagmiddag en zaterdagmorgen of eventueel in overleg. 0523-
262216 of 06-15 64 81 37. Fenny Kleefman. 
 

Agenda. Donderdag 26 januari vergadert het werkgroepje dat de website beheert, 1930 bij ds. de Lange. 
 

 
 
 
 
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. 

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. 


