
 

 

Erediensten            Zondag 5 februari 2023 
Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

09:30 uur De Matrix dhr. M. van Breden    
10:00 uur Hessenwegkerk ds P.J.H. Noordmans  Kees Bakker  
10:00 uur De Opgang ds A. de Lange Mw. Peeneman Jan Broekroelofs  
10:00 uur Baalderveld ds P. Langbroek    
11:00 uur Oostloorn dhr. J. Smit  Hilda Smit  

ORDE VAN DIENST 
De Opgang 10:00 uur:   
Welkom; Psalm 18: 1; begroeting naar Psalm 18; Psalm 18: 8; Thema: “de Naam van God”; Leefregel: Deuteronomium  
5: 1 -11; Gebed; Lied 303: 1, 2 en 3; Gebed; Moment voor de kinderen; Exodus 2: 23-3: 15; Lied 319: 1, 2 en 7; 1 Korintiërs 
8: 1-7; Lied 850: 1-5; overdenking; Lied 868: 1 en 2; mededelingen; dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader 
(gezamenlijk); Collecten; Lied 885: 1 en 2; Zegen. Lees de preek na op https://www.geholi.nl/exodus_3__1_-_15/ 
 
Collecte informatie  
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat (Pakistan). In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de 
organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. De organisatie wil 
jongeren niet alleen economisch zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij 
elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. Helpt u mee? De ZWO-Cie. 
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. "Werelddiaconaat Pakistan" en/of "Kerk 5-2-2023". 
 
Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507 en ds. de Lange tel. 266653. 

Woensdag 1 februari 2023 is mw. S.J.H. Hamberg-Ter Wielen (Burg. Schuitestraat 84) overleden in de leeftijd 
van 86 jaar. Twee jaar geleden overleed haar man. Nu mocht ook zij naar haar eeuwig thuis gaan. De dankdienst 
voor haar leven vindt plaats op dinsdag 7 februari om 10.30 uur in De Lariks (condoleance vanaf 10.00 uur). Wij 
leven mee met de familie en ieder die mw. Hamberg-Ter Wielen hebben gekend.  

Dhr. Emo Smid verblijft door omstandigheden tijdelijk in CFH (Unit 5 kamer 17). Mw. H. Gerrits-Kelder, Trompstraat 40, is 
in Aleida Cramer te Coevorden. Mw. A.M. van der Linden-Zuilhof, Parkweg 39, is na een operatie in Zwolle weer thuis. 
Dhr. én mw. Dijkhuis, Burg. Schuitestraat 18, zijn beide opgenomen in CFH; híj was thuis gevallen en is aan de heup 
geopereerd; nu moet hij revalideren; zíj kan niet alleen thuis zijn, vandaar nu beide in CFH. 
Zaterdag 4 februari hoopt mw. B.J. Zwijze, Molenplein 14, 7771 BC, haar 92-ste verjaardag te vieren. We wensen haar een 
fijne dag toe.  
De afgelopen twee weken heb ik veel post ontvangen naar aanleiding van het overlijden van mijn zoon Wim. En twee weken 
later voor mijn verjaardag. Hartelijk dank voor alle kaarten en telefoontjes, groet van Hilda Boessenkool 
Onze zieken: 
Graag willen wij iedereen bedanken voor uw aanwezigheid, troostende kaarten en warme woorden na het overlijden van 
mijn lieve vrouw, onze onvergetelijke moeder en oma Hilly Odink-Schonewille. Henk Odink, kinderen en kleinkinderen. 
 
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. Dhr. Jan Bakker, Singelberg 65, is opgenomen in CFH, afdeling revalidatie, unit 1, kamer 4. Binnen niet al te 
lange tijd hoopt hij te gaan verhuizen naar het centrum van Hardenberg. 
Mevr. G. Veltink-ten Napel, Veldmaat 42, 7772 KL, heeft donderdag 2 februari haar 87ste verjaardag gevierd. Mevr. R. 
Weiden-ter Horst, Hofweg 72, 7772 GJ, is vandaag op zondag 5 februari jarig en is 89 jaar oud geworden. Een felicitatie 
door middel van een kaartje zal op prijs worden gesteld. 
De 70-plussers uit Baalder zijn uitgenodigd door de GKV voor een gezellige middag in het Noaberhuus in Heemse aan De 
Brink/Molenplein. Dit vindt plaats op woensdag15 februari vanaf 14.30 uur. De gebruikelijke kosten bedragen €5,- p.p.  Voor 
vervoer kunt u 06-50495295 bellen. De Diaconie Baalder. 
Op zondag 12 februari “mogen” we weer! Samen naar de Kamp! Trefwoord –de methode van de school – geeft de 
toespraak van Jezus aan over dat je geen zorgen moet maken en je vertrouwen moet stellen in God en niet in bezit. Jezus 
zegt dat we veel van bloemen en vogels kunnen leren en van hun vertrouwen in God. Dat lijkt bijna lichtzinnig en 
oppervlakkig! In de voorbereidingsgroep hebben we er prachtige gesprekken over gehad. Het belooft een dienst met inhoud 
te worden én we kunnen elkaar weer zien en ontmoeten! Er zijn kinderactiviteiten voor alle kinderen – oppas bovendien – er 
is koffie/thee/limonade voor de “derde helft”. Het liedboekkoor en Bert Slijkhuis en Jacqueline Sijbesma helpen ons blije 
liederen te zingen en ds. Wim van der Wel is de voorganger. De dienst is rechtstreeks te volgen via pknbaalderyoutube én 
neem s.v.p. wat mee voor de voedselkast als je naar de Kamp komt! 
  



 

 

WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
Pastoraat. Ds. Piet Langbroek viert van 6 tot en met 26 februari vakantie. Martijn van Breden neemt in deze periode voor 
hem waar.  
De diensten in de Beek zijn om 10 uur op de zondagen 5 februari (vandaag)- 5 maart - 9 en 16 april - 7 en 28 mei - 4 en 18 
juni en 2 juli.  
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. 
Het is in de Wiekstee, Hondsdraf 2 in Baalderveld. De kosten bedragen 3 euro per persoon. Graag tijdig aanmelden via 
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, 06-38 52 83 71. 
SoSoSo maaltijden. In de Veertigdagen houden we in maart vijf maaltijden, later meer info, maar hier alvast de data: 1, 7, 
15, 21 en 28 maart.  
 
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
Dhr. Henk Hutten, Hoogenweg verblijft in het ziekenhuis, kamer 227. 
Koffiemiddag Radewijk. Op dinsdag 7 februari komen we weer bij elkaar in de Opgang. We hebben een middag met 
muziek en zang en beginnen om 14.30 uur. Denkt u aan de collecte. 
 

MEDEDELINGEN 
Besluitvorming Algemene Kerkenraad. De vergadering van de Algemene Kerkenraad van maandag 30 januari j.l. heeft 
belangrijke besluitvorming opgeleverd die via een aparte notitie genaamd 'Snoeien om te bloeien 2023' beschikbaar wordt 
gesteld via de website en naast de zondagsbrieven in onze gebouwen. 

Actie kerkbalans Afgelopen weken zijn er in totaal ruim 4.000 brieven of 
mails gestuurd naar alle gemeenteleden van 18 jaar en ouder met de vraag 
om mee te doen aan Aktie Kerkbalans 2023. Dat is een hele organisatie 
waarvoor het CvK de vele vrijwilligers ook wil bedanken ! Maar bij z’n grote 
actie kan er ook wel eens wat misgaan. Het adres is niet meer juist, of het e-
mailadres klopt niet, of de mail komt in de spambox, of ….  
Ook blijft het voor sommige gemeenteleden lastig te zijn om de toezegging 
digitaal te doen. Als u nog geen informatie over Actie Kerkbalans 2023 hebt 
gehad of lukt het u niet om uw toezegging digitaal te doen, dan vragen we u 
om contact op te nemen met het Kerkelijk Bureau. Daar kunnen ze u helpen 
met een nieuw formulier, of met het invullen van de toezegging in de digitale 
omgeving. Bel, of liever nog, stuur een mail met uw vraag. Namens het 
college van kerkrentmeesters, Henk Dogger, penningmeester 

 
Op zondag 19 februari vieren wij samen het Heilig Avondmaal in Heemse. Alle leden, ook onze kinderen, zijn van harte 
welkom om deel te nemen aan de maaltijd van onze Heer. Het Heilig Avondmaal wordt lopend gevierd, de voorste 4 banken 
in het middenvak zijn beschikbaar voor mensen die het avondmaal zittend willen vieren. 
 
Koop potgrond voor bijbels. Evenals vorige jaren zal er ook dit jaar weer een potgrond-actie worden gehouden. Van de 
opbrengst werden bijbels gekocht voor mensen in landen waar christenen worden vervolgd, via de Stichting HVC (Hulp voor 
Vervolgde Christenen). De Bijbel in hun eigen taal, geweldig toch? U kunt dus weer zakken potgrond bestellen per mail of 
per telefoon. De potgrond kost per zak van 40 liter € 4,95. Voor 2 verkochte zakken kan de Stichting één Bijbel 
aanschaffen. Dus: hoe meer potgrond u koopt, hoe meer Bijbels voor vervolgde Christenen! Graag vóór 28 februari a.s. 
bestellen via de mail: afransen1949@kpnmail.nl of bellen 0523-267975. Bij uw bestelling per mail graag uw 
telefoonnummer vermelden! Ophalen van de bestelling: zaterdag 18 maart 2021 tussen 10:00 en 14:00 uur, op het plein 
achter de Kandelaarkerk in Heemse (Frits de Zwerverlaan). Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld!  
 

• 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. 
• Zondag 12 maart – Workshop Bible Quotes – De Schakel 13.30 tot 16.00 uur – vrije 
bijdrage voor materiaalkosten. 

Aanmelden graag per mail zin-in@pknhardenbergheemse.nl met naam en tel.nr. U kunt zich ook aanmelden via onze site. 
Eventuele entree vooraf betalen s.v.p. 
 
 

Het kerkelijk bureau is gevestigd in de Schakel en is dan ook telefonisch te bereiken 06-82 69 37 39. De openingstijden zijn op maandag van 10:00 tot 
12:00 uur. Ook op de eerste woensdag van de maand is uitgifte van de collectemunten mogelijk van 10:00 tot 12:00 uur. (koster Höftekerk) Het kerkelijk 
bureau kan ook per mail worden benaderd. kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl. Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 08.30 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. 


