
 

 

Erediensten            Zondag 26 februari 2023 
Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

10:00 uur Höftekerk Ds. A. de Lange Aart Mulder Tinus Broekroelofs  
11:00 uur Oostloorn Ds. J.W. Boerma    
17:00 uur De Opgang Vesper   online 

De kinderdienst wordt verzorgd door Rebecca van Breden en Jennie Schröer. De oppasdienst wordt verzorgd door Kim Nijeboer.  
ORDE VAN DIENST 

De Höftekerk 10:00 uur. vooraf: orgelspel / welkom / aanvangslied Ps 91a: 1 en 2 / stil gebed / begroeting / vervolg 
aanvangslied Ps 91a: 3 / Herinnering aan het grote gebod / Gebed / Zingen Lied 344: 1, 2 en 3 / Gebed van de zondag / 
Aandacht voor de kinderen / Kerkraam / Projectlied / Kinderen naar nevendienst / Lezen: Mc 6: 1 – 6a (NBV21) / Zingen: 
Lied 530: 1 t/m 4 / Prediking - niet zomaar een mens / Zingen: Lied 534: 1 t/m 4 / Verbintenis van Martijn van Breden als 
kerkelijk werkern aan wijkgemeente Centrum / Toezingen: Lied 794: 1 en 2 / Martijn van Breden stelt zichzelf voor en zingt 
het lied "God wijst mij een weg" (Opw 429) / Mededelingen / Dank- en voorbeden, stil gebed, onze Vader gezongen / 
Aandacht voor de collecte / Kinderen terug uit de nevendienst / Slotlied 802: 1, 2 en 4 / Zegen beantwoord met een 
gezongen AMEN / Na afloop kunt u Martijn feliciteren in de kerk en spreken in de Schakel. Lees de preek na op 
https://www.geholi.nl/mc_6__1-_6/ 
 
Collecte informatie  
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Zending Zambia.  Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn ouderloos. 
Gezinnen met kinderen onder de 18 als gezinshoofd. Lange tijd zorgden opa's en oma's voor deze kinderen, als hun ouders 
aan aids overleden. Maar als die ook overlijden staan veel weeskinderen er alleen voor. De Raad van Kerken in Zambia 
stimuleert kerken om naar deze kinderen om te kijken. Kerkleiders worden getraind en kinderen praktisch ondersteund. 
Helpt u mee? De ZWO-Commissie. 
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. "Zending Zambia" en/of "Kerk 26-2-2023".  
 
Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507, ds. de Lange tel. 266653 en dhr. M. van Breden tel. 06-31002222. 
 
Als herinnering/ter meeleven: zij horen als voorkeur lid bij onze wijk Centrum en wonen soms al lange tijd in ’t Welgelegen in 
Gramsbergen: mw. G.J. Wilps-Ramaker (op kamer 7), mw. D. Richterink-Hazelaar (op kamer 101), dhr H. Amsink (op 
kamer 106). Afgelopen week bracht ik ze alle drie een bezoek (PJHN). 
 
Mevrouw E. Bravenboer-Bruinsma Burg. Bramerstraat 122, hoopt op 3 maart haar 89e verjaardag te vieren. 
Zaterdag 4 maart hoopt mw. H. Kriekjes-Welleweerd, Reigerstraat 20, haar 93-ste verjaardag te vieren. We wensen haar 
met de kinderen, klein- en achterkleinkinderen een feestelijke dag toe. 
 
Dhr Lammert Maring heeft aangegeven per 1 maart zijn taak als contactpersoon in sectie C11 te willen beëindigen. We 
willen hem hartelijk danken voor zijn inzet voor onze leden aan de Burg. Bramerstraat en in het wijkteam. Een opvolger is 
nog niet gevonden. 
 
Vakantie: deze dagen geniet ik (ds. Noordmans) een week vakantie (tot 6 maart). Collega ds. Bert de Lange is het 
aanspreekpunt, voor bijzondere gevallen die niet kunnen wachten. Martijn van Breden (en u allemaal) wens ik een mooie 
dienst op 26 februari. Ik verheug me op de samenwerking in het Centrum! 
 
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.  
 
WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
- 
 
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
 

Donderdag 16 febr is overleden dhr. Geert Prenger, Stobbenhaar weg 13. Hij was 95 jaar. De begrafenis heeft 
inmiddels plaats gevonden in besloten kring, vrijdag 24 febr. We leven met met zijn kinderen, kleinkinderen, 
familie en vrienden en allen die Geert Prenger zullen missen. (is al afgezegd) 
 

Dhr Henk Hutten, Hoogenweg, onderging een operatie in het ziekenhuis te Almelo en is nu weer in het RZZ om verder te 
herstellen. 



 

 

 
Zondag 5 maart hopen we de heilige doop te bedienen aan Vai Lara Eggengoor, dochtertje van Hayco en Rosa 
Eggengoor, Radewijkerweg 15a en kleine zus van Hugo. 
 

MEDEDELINGEN 
 
1e Vesper 40-dagentijd. Vandaag, 26 februari, wordt de 1e vesper vanaf 17.00 uur online uitgezonden via youtube kanaal 
PKN Radewijk. Medewerkenden zijn Bernardien Hamhuis (zang), Marcel Harlaar (fluit) en organisten Riekus en Anneke 
Hamberg. Beeld en geluid wordt verzorgd door Henk Peeneman. Hartelijk welkom namens de liturgiecommissie. 
 
Uitleg liturgische schikking 1 e zondag 40 dagentijd: ‘Uit liefde voor jou’ is het thema van de 
veertigdagentijd. Als de liefde belangrijk is om je in te leven in verhalen van de ander, dan is dat niet een rechtlijnig pad 
maar een route met onverwachte wendingen. Meebewegen en luisteren zijn dan van belang. Aan het begin van zijn 
openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad. De kernwoorden van vandaag: 
verleiding en beproeving, vergezichten. Als basis voor de schikking zien we kronkelige takken van de hazelaar. Vooraan 
een grote boog met stenen en broden. Bij de achterste boog in de verte zien we een bloem. Onder de bogen geel zand 
(symbool voor de woestijn). 
 
Samen Zingen Hardenberg is op zaterdag 11 maart 2023 om 19.30 uur in de Höftekerk. Muzikale medewerking wordt 
verleend door Herman Boerman op het orgel en piano en door Erik Breukelman (solist). Liederen van toen en nu worden 
dan gezongen. Er is een collecte voor de binnentuinen van de nieuwbouw CFH. Na afloop is er koffie of thee. Van harte 
welkom. Commissie Samen Zingen Hardenberg.  
 
HELP slachtoffers aardbeving Turkije en Syrië 
De verwoestende aardbeving in het zuiden van Turkije en het noorden van Syrië heeft duizenden mensen in beide landen 
getroffen. Deze grote ramp vraagt dan ook om onze onmiddellijke actie! Helpt u mee? Stort uw bijdrage dan op 
bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. "noodhulp 
aardbeving". Dat kan tot zondag 12 maart a.s. Daarna wordt het totale bedrag overgemaakt naar Kerk in Actie. Hartelijk 
bedankt! Diaconie en ZWO. 
 
Samenzang in de Stephanuskerk: Afgelopen zondag veel positieve reacties gehoord over de prachtige samenzang en dat is 
natuurlijk heel fijn om te horen en te vermelden. 
 
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!  
 
 
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. 
 
 

 
Inzamelingsactie voor Voedselbank rondom Biddag. Ten behoeve van deze jaarlijkse actie rond Biddag worden er a.s. 
zondag 26 februari bij de Höftekerk tasjes uitgedeeld met daarin een kaart van de Voedselbank waarop is aangegeven aan 
welke levensmiddelen behoefte bestaat. Op zondag 5 maart gebeurt hetzelfde bij De Matrix, De Beek, de Hessenwegkerk 
en De Opgang. Op vrijdag 10 maart kunt u de gevulde tasjes inleveren bij de "O.P.A." achter de Hessenwegkerk en/of bij 
De Schakel EN ook op zondag 12 maart bij de Höftekerk. Doet u/doe jij weer mee? Hartelijk dank alvast. De Diaconie.  
 
 



 

 

 
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. 


