
 

 

Erediensten            Zondag 5 maart 2023 
Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

10:00 uur Matrix Dhr. M. van Breden    
10:00 uur Hessenwegkerk Ds. Overeem, Leusden    
10:00 uur De Opgang Ds. A. de Lange Fam. Van der Have Jan Broekroelofs  
10:00 uur Baalderveld Ds. P. Langbroek    
11:00 uur Oostloorn Saxenburggroep  Anneke Hamberg  

Biddag, woensdag 8 maart 2023 
Tijd Plaats Voorganger Organist Bijzonderheden 
19:30 
uur 

Höftekerk Ds. P. Langbroek Herman Boerman Hardenbergs Christelijk Mannenkoor 

ORDE VAN DIENST 
De Opgang 10:00 uur. In deze dienst willen we de heilige doop bedienen aan Vai Lara Eggengoor, dochtertje van Hayco 
en Rosa, zusje van Hugo (Radewijkerweg 15a).  Mededelingen / aanvangslied Ps 25a: 1 / stil gebed / begroeting naar Ps 25 
/ vervolg aanvangslied Ps 25a: 2 / Herinnering aan het grote gebod / gebed / Lied 316: 4 / Bij de doop Lied 354: 1, 2 en 3 en 
Lied 794: 1 / uit de bijbel: Mat 8: 23 - 27 / Lied 917: 1, 3 en 5 / overdenking / Lied 352: 1 t/m 7 / mededelingen / dank- en 
voorbeden, stil gebed, onze Vader / aandacht voor collecte / slotlied: 939: 1 / zegen beantwoord met een gezongen AMEN 
(3x). lees de preek na op: https://www.geholi.nl/mat_8__23_-27/ 
 

Orde voor de vesper (2e zondag veertigdagentijd). inleidende muziek; stilte; doven kaars; bemoediging; Lied 974: 1 en 
3; gebed; Lied 544: 1, 2 en 5; lezing; Lied 545: 1 t/m 5; inspiratietekst, stilte, muziek; Lied 46 (uit Zingende Gezegend); 
avondgebed; aandacht voor collecte; (avond)Lied 247: 1, 2 en 3; zegenbede; uitleidende muziek. 
 

Uitleg liturgische schikking 2e zondag 40 dagentijd: 'Uit liefde voor jou' is het thema van de veertigdagentijd. Op de berg 
worstelt Jezus met de dingen waar Hij als een berg tegenop ziet. In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem 
een hart onder de riem steken. De kernwoorden van vandaag : berg, luisteren, bidden. Van de takken van de hazelaar 
hebben we een berg gemaakt. De 3 witte tulpen staan symbool voor de 3 profeten. 
 

Biddag. Op woensdag 8 maart is er om 19:30 uur de dienst van gebed voor gewas en arbeid in de Höftekerk. Het 
Hardenbergs Christelijk Mannenkoor (HCM) o.l.v. Jan Quintus Zwart zingt mooie liederen en Herman Boerman begeleidt 
ons zingen op het orgel. Voorganger is ds. Piet Langbroek.        
 

Collecte informatie zondag. De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Zending (Palestina). Palestijnse christenen 
vormen een kleine gemeenschap (minder dan 2 % van de bevolking) in het Heilige Land. Kerk in Actie steunt het werk van 
verschillende organisaties in Palestina die lokale gemeenten ondersteunen, zowel bij bijbelstudie als bij diaconaal werk. 
Helpt u mee? De ZWO-Cie. 
De 2e collecte is bestemd voor de (eigen) Kerk. U kunt uw bijdragen via scipio of overmaken naar bankrekeningnummer NL 
21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. "Zending Palestina" en/of "Kerk 5-3-2023".  
Collecte Biddag. De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat Noord-Ghana. Noord-Ghana is een droog 
gebied. Het is daar moeilijk om rond te komen met landbouw, zodat er veel armoede is. Vrouwen proberen een bijdrage te 
leveren aan het inkomen. De Presbyteriaanse Kerk in Ghana helpt deze vrouwen om dit zo goed mogelijk te doen en de 
beste prijs voor hun noten en boter te krijgen. Helpt u mee? De ZWO-Cie.  
De 2e collecte is bestemd voor de (eigen) Kerk. 
U kunt uw bijdragen via scipio of overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. 
Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. "Werelddiac. Noord-Ghana" en/of "Kerk 12-3-2023".  
Inzamelingsactie voor Voedselbank rondom Biddag. Ten behoeve van deze jaarlijkse voedselactie 
rondom Biddag worden er a.s. zondag 5 maart bij De Matrix, De Beek, de Hessenwegkerk en De Opgang tasjes uitgedeeld 
met daarin een kaart van de Voedselbank waarop is aangegeven aan welke levensmiddelen behoefte bestaat. Op vrijdag 
10 maart kunt u de gevulde tasjes inleveren bij de "O.P.A." achter de Hessenwegkerk. Dat kan ook in De Schakel en in De 
Esch op vrijdag 10 en zaterdag 11 maart tussen 9 en 12 uur. Ook op zondag 12 maart, vóór de dienst om 10.00 uur, kunt u 
de gevulde tasjes bij de Höftekerk inleveren. Doet u/doe jij weer mee? Hartelijk dank alvast. De Diaconie.  
 
Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507, ds. de Lange tel. 266653 en dhr. M. van Breden tel. 06-31002222. 

Op dinsdag 28 februari jl. is dhr. Reinder Salomons overleden in de leeftijd van 70 jaar. De afgelopen tijd 
woonde hij aan de Schoutenhof 33 voor de nodige zorg. A.s. maandag wordt in besloten kring afscheid genomen 
van Reinder in de Lariks. Om 9.30 uur is gelegenheid tot condoleren. 
  



 

 

Zondag 26 febr is overleden mw. Henderika Johanna Valkman - Derks (de Spinde) 303), ze was 94 jaar. Haar 
uitvaart is maandag 6 maart na een dienst in de Lariks die om 14.00 u. begint. We leven mee met haar kinderen, 
klein- en achterkleinkinderen, haar familie en vrienden. 

We willen als kerk mevr.Bakker-Heldt (BBramerstraat 88) bedanken voor haar werk als contactpersoon in de 
BBramerstraat. Zij is kort geleden gestopt met haar taak". Mevr.A.C.Boon-van Noppen Bisschoshof 54     hoopt op 11 
maart haar 89e verjaardag te vieren. Mevr A.Takman-Kollen,  Bisschopshof   12  hoopt op 12 maart haar 86e verjaardag te 
vieren. Dhr. C. van der Velde (Burg. Bramerstraat 71) viert 5 maart zijn 91ste verjaardag. Een gezegend nieuw levensjaar 
toegewenst. Mevrouw E. Bravenboer-Bruinsma Burg. Bramerstraat 122, hoopt op 3 maart haar 89e verjaardag te vieren. 
 Fotografie ( Zin-in), dinsdagavond 7 maart om 20 uur in De Schakel. De 2e avond ter voorbereiding op de gemeentereis 
naar Jordanië & Israël is op donderdagavond 9 maart om 20:00 uur in De Schakel. 
 

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.  
Pastoraat Spreekuur. Op maandagmorgen is er vanaf 10 uur gelegenheid om ds. Langbroek te spreken. Het spreekuur is 
in de Höftekerk en u kunt er zo naar toe komen. Daarbij is er de mogelijkheid om zelf contact met Piet op te nemen en een 
afspraak op een ander tijdstip en /of andere plaatst te maken te maken. Bel daarvoor 06 422 160 19 of mail 
info@pietlangbroek.nl 
Baaldervelddiensten 2023. Vieringen in de Beek zijn om 10 uur op zondag 5 maart - 9 en 16 april -  7 en 28 mei - 4 en 18 
juni en 2 juli.  
Samen eten in Baalderveld. Op woensdag  29 maart is er weer een maaltijd van de wijkvereniging Baalderveld in 
samenwerking met de GKV en de PKN in onze wijk. Het is om 18 uur in de Wiekstee, de Hondsdraf 2 in Baalderveld. De 
kosten bedragen 3 euro per persoon. Graag tijdige opgave via mailadres: sameneteninbaalderveld@gmail.com 
SoSoSo maaltijden. In de Veertigdagen houden we in de kantine van de Beek weer de maaltijden van Soep, Solidariteit en 
Soberheid. Het is van 18.30 uur op di 7, wo 15,  di 21 en di 28 maart.      
Koffieochtend. Op 28 maart staat om 09.30 uur in de kantine van de Beek de koffie klaar. Hennie Rötgens vertelt over de 
vakantieweken in Doorn. Opgave bij Hennie Hakkers 0523264329 
 

Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
Dinsdag 28 februari is op 93 jarige leeftijd overleden dhr. Arjen Bouma (Groeneveldweg 3). De begrafenis is 
dinsdag 7 maart na een dienst in de Opgang die om 14.00 u begint. We leven mee met zijn kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen en allen die hem zullen missen. 

Koffiemiddag Radewijk. Op dinsdag 14 maart houden we onze koffiemiddag in “de Opgang”. We beginnen om 14.30 uuur.  
Hartelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk en de kaarten die ik mocht ontvangen voor mijn verjaardag. B. Nijeboer-
Hamhuis. Dhr H. Hutten (Hoogenweg 49) is uit het ziekenhuis en moet nu thuis verder herstellen. Woensdag 8 maart 1930 
u. vergadert de wijkkerkenraad Radewijk in de Opgang, zaal open 1915 u. Dinsdag 21 maart gemeenteavond Radewijk, 
zaal open 19.00 u. aanvang bespreking 1930 u. 
 

MEDEDELINGEN 
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. 

 

De workshop Bible Quotes (12 maart) gaat wegens gebrek aan deelname niet door. 
Woe. 22 maart: Lezing Geloof en homoseksualiteit door Mariecke van den Berg – Hessenwegkerk 20.00 
– vrije gift; vrij. 24 maart: Cabaret en kleinkunst TimZingt – GKV Het Morgenlicht, Baalderveld 20.00 – 

vrije gift; interkerkelijk project; di. 28 maart: Muziek Passionen door Dik Huiijser – De Esch 20.00 – vrije gift.  
Opgave graag via het opgaveformulier op de site www.pknhardenbergheemse.nl/zinin of per mail zin-
in@pknhardenbergheemse.nl met naam en tel.nr. svp.  
 
 
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. 


