
 

 

Erediensten            Zondag 19 februari 2023 
Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

09:30 uur Matrix Ds. M.S. Voet   Heilig Avondmaal 
10:00 uur Hessenwegkerk Ds. G. Rohaan  Klaas Gerrits Heilig Avondmaal 
10:00 uur De Opgang Ds. A. de Lange Mw. Waterink Erik Nijzink  
11:00 uur Oostloorn Ds. P.J.H. Noordmans  Riekus Hamberg Heilig Avondmaal 
19:00 uur Stephanuskerk Open zangdienst    

 

ORDE VAN DIENST 
De Opgang 10:00 uur. 
Welkom; Psalm 31: 1 en 6; stil gebed; begroeting; Psalm 31: 7; Kyrië; Glorialied Lied 939: 1, 2 en 3; Gebed van de zondag; 
Lezen: Psalm 146 (BGT); Lied 1009: 1, 2 en 3; Timoteüs 6: 7-12 + 17-19 (NBV21); Lied 320: 1-5; Overdenking; Lied 146A: 
4, 5 en 6; Mededelingen; Dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader; aandacht voor de collecte; Psalm 150: 1 en 2; Zegen 
beantwoord met een gezongen AMEN (3x). Lees de preek na op  https://www.geholi.nl/psalm_146 
 
Collecte informatie  
De 1e collecte is bestemd voor "Steunfonds Het vakantiebureau", om vakanties voor senioren, met of zonder 
zorgbehoefte, mogelijk te maken. 
De 2e collecte is bestemd voor de (eigen) Kerk. Deze collecte wordt vandaag extra bij u onder de aandacht gebracht. We 
hebben dit jaar te maken met extra kosten, denk bijvoorbeeld aan de energiekosten en aan de extra ondersteuning in het 
pastoraat door de ziekte van Ds. Yvonne van Benthem. Daarom: van harte aanbevolen! Het College van Kerkrentmeesters. 
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. "vakantiebureau" en/of "Kerk” 16-2-2023".  
 
Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507 en ds. de Lange tel. 266653. 

Woensdag 15 februari is heel plotseling overleden mw. Jennie Bloemendal, Schoutenhof 59. Ze was 75 jaar. 
De dienst voorafgaande aan de uitvaart is woensdagochtend 22 februari om 09.30 uur in rouwcentrum de Lariks. 
We leven met haar kinderen en kleinkind, familie en vrienden. 

 

Mw. A.Jonkhans-Meijerink, Bisschopshof 25, is weer thuis. Dhr. én mw. Dijkhuis, Burg. Schuitestraat 18, zijn weer thuis. 
Dhr. H.J. Grootoonk (Molenplein 12) hoopt 22 februari zijn 80-ste verjaardag te vieren. We wensen hem, zijn vrouw 
kinderen en kleinkinderen een feestelijke dag toe. 
Hartelijk dank voor de vele kaartjes en felicitaties ivm mijn 92-ste verjaardag, Mw. B.J. Zwijze (Molenplein 14) 
SENIORENMIDDAG: Dinsdag 28 februari om 14.00 uur hebben we weer een bijeenkomst voor de senioren in “De 
Schakel”. Deze middag hebben we als gast Bé Snijders uit Gramsbergen. Hij neemt ons aan de hand van een AV-
presentatie mee naar het schitterende IJsland. Het landschap is adembenemend mooi, ruig en bijzonder. U krijgt 
watervallen, uitgedoofde vulkanen, ijzig IJsland en het prachtige licht te zien. Een middag die u niet snel zult vergeten.  
Wij nodigen u van harte uit! Voor vervoer kunt u maandag 27 februari na 17.00 uur bellen met Gerard Timmerman, tel. nr. 
0523-261735. Hij zal dan vervoer regelen.  
 
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. (geen berichten ontvangen). 
 
WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature. (geen berichten ontvangen) 
 
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
Dhr. Henk Hutten is nu in het ZGT ziekenhuis te Almelo in afwachting van een operatie (Noordzijde2 kamer 7). 
De wijkgemeente feliciteert mevr. B. Nijeboer-Hamhuis, Mastdijk 5, met haar 85e verjaardag op 23 februari en mevr. B. 
Kamphuis-Oldehinkel, Radewijkerweg 66, met haar 85e verjaardag op 25 februari. 
 

MEDEDELINGEN 
Actie kerkbalans. Op het kerkelijk bureau zijn inmiddels al veel enveloppen teruggekomen uit de wijken. 
Dank! Maar er is ook nog een groep gemeenteleden die nog geen brief over Actie Kerkbalans heeft 
ontvangen. Voor Actie Kerkbalans worden selecties gemaakt van wijken en per mail of per post etc. Voor 
enkele groepen zijn de brieven nog niet verstuurd. Dat vinden wij vervelend, want de inzet is om alle brieven 

en mails tijdig (tijdens de actieperiode van Actie Kerkbalans in de tweede helft van januari) te versturen.  
Ook blijkt dat een groep gemeenteleden die aangegeven heeft mee te willen doen via de mail (en dus zelf via internet hun 
toezegging kunnen doen) op problemen stuit. De programmatuur geeft soms geen bevestigingsmail van de digitaal 
ingevulde toezegging. Dit is een probleem dat in de software zit en we hebben daarover contact met de leverancier. Uw 
toezegging is wel binnen!   



 

 

Tot slot. Wij maken gebruik van het e-mailadres dat u destijds hebt doorgegeven. Als dat is veranderd, en u dat niet hebt 
doorgegeven, dan komt de uitnodiging voor actie kerkbalans ook niet binnen (op uw nieuwe mailadres). We proberen dit zo 
snel mogelijk in kaart te krijgen en deze gemeenteleden alsnog via de brief de informatie over Actie Kerkbalans toe te 
sturen.  
Denk u dat er iets mis is gegaan omdat u nog geen informatie over Actie Kerkbalans hebt gehad? Neem dan gerust contact 
op met het kerkelijk bureau op de openingsuren of stuur een mail naar kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl. 
Namens het CvK, Henk Dogger Penningmeester. 
 
'Deze zondag 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.' Ook in de Kinderdienst wordt er aandacht 
besteed aan de betekenis van het Heilig Avondmaal. Als kinderen (of ouders van) niet mee willen doen krijgen zij de zegen 
van de predikant. De handen van het kind gaan gekruist op de borst of het kind/ouder zegt "een zegen graag".  
 
UIT LIEFDE VOOR JOU……is het thema van de 40dagen tijd campagne. Volgende week zondag is de 1ste zondag van de 
40dagen tijd. Elke week is er een project, zowel in binnen- als buitenland, waaraan aandacht wordt besteed door Diaconie 
of ZWO. Vandaag wordt aan u een flyer uitgereikt met informatie over de 40dagen tijd. Deze flyer wordt u aangeboden door 
Diaconie en ZWO.. 
 
Paaskaars voor huisgebruik. De kaarsen zijn weer te bestellen. De formulieren daarvoor liggen in de Höftekerk, 
Hessenwegkerk en De Opgang. U kunt tot 2 maart 2023 bestellen.  
  
Open kerk samenzang “Zingen in de Stephanuskerk”. Op zondag D.V.19 februari om 19.00 uur is er weer 
een Open kerk samenzang onder begeleiding van organist Frank Kaman. Voor deze samenzang is iedereen 
uiteraard van harte welkom. 
 
Vespers. Op de 6 zondagen in de veertigdagentijd worden er vespers gehouden in De Opgang. Op 5 en 19 maart om 17.00 
uur en op 2 april om 19.00 uur. Op 26 februari, 12 en 26 maart is de vesper online te volgen via het youtube kanaal PKN 
Radewijk. Hartelijk welkom namens de liturgiecommissie. 
 
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!  
 

• woensdag 22 februari – Lezing Geld en Go€d door Alain Verheij – De Schakel 20.00 – entree 
€ 5,00;  

• zondag 12 maart  – Workshop Bible Quotes – De Schakel 13.30 tot 16.00 – vrije bijdrage voor 
materiaalkosten. (In Kerkklank van februari staat een verkeerde datum!);  

• woensdag 22 maart Lezing Geloof en homoseksualiteit door Mariecke van den Berg – Hessenwegkerk 20.00 – vrije 
gift;  

• vrijdag 24 maart – Cabaret en kleinkunst TimZingt – GKV Het Morgenlicht, Baalderveld 20.00 – vrije gift; 
interkerkelijk project!  

Aanmelden graag via kerkbox of per mail zin-in@pknhardenbergheemse.nl met naam en tel.nr. Ok het aanmeldformulier 
op de site www.pknhardenbergheemse.nl/zinin is weer mogelijk! Eventuele entree vooraf betalen s.v.p.; gegevens 
hiervoor op de site en in de folder. 
 

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”. 
 
 
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 vóór donderdag 18.00 uur. 


