
 

 

Erediensten            Zondag 12 maart 2023 
Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

10:00 uur Höftekerk Ds. G. Rohaan-van de Kamp Jo Kampman Tinus Broekroelofs  
10:00 uur Baalder Ds. W. van der Wel    
11:00 uur Oostloorn Ds. J.Th. Jonkman    
17:00 uur De Opgang Vesper   online  

Höftekerk 10.00 uur kinderdienst: Danike Hamhuis en Alijda Oelen; oppasdienst: Ina en Diny Habers. 
De tienerdienst gaat ook door! Deze zondag in de Soos van de Höftekerk. Graag zien we jullie dan! Groeten, leiding 
tienerdienst.      ORDE VAN DIENSTEN 
Höftekerk Bij de dienst Vanmorgen is het zondag Oculi, mijn ogen zijn gevestigd op God de Heer. We lezen over Jezus die 
te gast is bij Simon, een farizeeër. Plotseling is daar ook een vrouw die veel liefde aan Jezus geeft. Het zorgt voor 
opschudding. Daar was niet op gerekend. Maar rekenen? Dat gaat in het koninkrijk van God op een bijzondere manier zo 
blijkt. Liturgie Welkom en mededelingen; Lied 25a Mijn ogen zijn gevestigd; Bemoediging en groet; Aandacht voor 
liturgische schikking; Doven kaars door kind; Gebed, loopt over in Lied 130 c daarna bidden we verder; Kolossenzen 3:12-
17; Lied Opwekking 284; Project kindernevendienst; Kinderlied 40 dagen project; Schriftlezing Micha 7:18-20; Psalm 
103:1,3,4; Zegen mijn ziel; Schriftlezing Lukas 7:36-50; Verkondiging; Lied 885 Groot is uw trouw o Heer; Gebed; 
Collecteaankondiging; Lied 538:1,4 een mens te zijn op aarde; Zegen; Amen. 
 

Uitleg liturgische schikking 3e zondag 40 dagentijd: ’Uit liefde voor jou’ is het thema van de veertigdagentijd. In het 
Johannesevangelie is de Samaritaanse vrouw aan de bron de eerste die mag horen wie Jezus is. De kronkeltakken zijn 
gevormd tot een krans. Kernwoorden van vandaag: bron, reflectie, verscheidenheid. De krans ligt op een spiegel: zo is een 
soort natuurlijk vijverbeeld ontstaan met grassen en waterplantjes. 
 

Collecte informatie. De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat - omzien naar 
gevangenen. In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte- of langere gevangenisstraf uit. Jezus 
vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-)gevangenen, tbs-patiënten en 
hun familie een helpende hand om te werken naar herstel. Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die 
omzien naar gevangenen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie, maar ook een nieuwe kans 
bieden in de maatschappij. Van harte aanbevolen. De Diaconie. 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. "Binnenlands diaconaat" en/of "Kerk 12-3-2023".  
 

Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507, ds. de Lange tel. 266653 en dhr. M. van Breden tel. 06-31002222. 
Emeritaat Beste mensen, ik heb emeritaat aangevraagd en dat is verleend: per 1 juli beëindig ik mijn werkzaamheden als 
predikant voor de PGHH. De betrokken kerkenraden en de Algemene Kerkenraad zijn op de hoogte gesteld. De komende 
maanden wil ik proberen u zoveel mogelijk te bezoeken en afscheid te nemen en de wijken Radewijk en Centrum netjes 
over te dragen aan degene die mij opvolgt of voor mij waarneemt. Op https://www.geholi.nl/emeritaat/ kunt u lezen wat mij 
tot deze beslissing heeft gebracht. 

Op zondag 5 maart overleed Tiny Zweers-Slot, op de leeftijd van 90 jaar. Ze woonde in Oostloorn, k 270. Haar man, 
Hendrik Zweers, overleed in 2010. De rouwdienst zal gehouden worden in de Höftekerk op maandag 13 maart, 
aanvang om 10.30 uur. Daarna zal de begrafenis plaats vinden op de Larikshof. Wij leven mee met de kinderen, 

           klein- en achterkleinkinderen en verder iedereen die verdriet heeft om dit overlijden. 
Onverwacht is zondag 5 maart overleden Mw. Aaltje Marsman-Stegeman, Havenweg 70. Ze was 87 jaar oud en 
sinds 6 februari weduwe. Ons medeleven gaat uit naar hun kinderen die hun beide ouders in korte tijd verloren, en 
naar hun klein- en achterkleinkinderen, familie en vrienden. De crematie is maandag 13 maart na een dienst in de  

           Lariks die om 16.00 u begint. Vanaf 15.30 u. kunt u de familie condoleren. 
Op woensdag 8 maart jl. is Mw. Gesina Hakkers-De Vries overleden in de gezegende leeftijd van 86 jaar. Sinds 
2013 weduwe van Harm Hakkers. De afgelopen jaren woonde ze in Oostloorn. Woensdag 15 maart om 15.00 uur zal 
de afscheidsdienst plaatsvinden in De Lariks (vanaf 14.30 uur gelegenheid tot condoleren). 

Onze zieken Mw. Lenie Cramer, aanleunwoningen bij Oostloorn nr. 9, verblijft voor revalidatie in verpleeghuis Weidesteyn 
(Treant locatie De Luwte) te Hoogeveen, Dr.G.H.Amshoffweg 4, 7909 AA Hoogeveen. Een kaartje doet goed. Jarig Mw. 
Klifman-de Jonge hoopt dinsdag 14 maart 90 jaar te worden. Ze woont Hessel Mulertstraat 22, Kamer 217, 7731 CL 
Ommen. Felicitaties en kaartjes zijn welkom. Verhuisd Mw. G. Dragt-Wierbos is verhuisd van de Gedempte Haven naar 
het Blanckvoorthuis in de Marslanden aan de Blanckvoortallee 4, 7773 AH Hardenberg. 
Vakantie Ds. de Lange heeft week 11 en 12 vakantie (13 - 26 maart), maar is er wel op de gemeenteavond van 21 maart in 
de Opgang. In dringende gevallen neemt u contact op met ds. Noordmans (26.15.07) 
Vrijwilligersavond Alle vrijwilligers in wijk Centrum worden wederom uitgenodigd voor een gezellige avond. Deze avond is 
op donderdagavond 23 maart en begint om 19.30 uur. Natuurlijk wordt de avond gehouden in de Schakel. Van harte 
welkom. Kerkenraad Wijk Centrum 
Feestelijke dag Vandaag mag ik (ds. Pieter Noordmans) in Bilthoven, samen met collega ds. Wouter van Laar, voorgaan in 
de doopdienst van ons zesde kleinkind, Elin Anna van Duijn. De kerk in Bilthoven/De Bilt heet de Oosterlichtkerk.  



 

 

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.  
Verhuisd de familie Kampherbeek, voorheen Rodedijk, is verhuisd naar het Blanckvoorthuis, Blanckvoortallee 4, 7773 AH 
Hardenberg. Zieken Inge van der Spoel, Baalder Esch 81, is opgenomen in het ZGT, locatie Almelo, Postbus 7600, 7600 
SZ Almelo, verpleegafdeling psychiatrie. Kaarten zijn heel fijn! 
De 70 plussers uit Baalder worden uitgenodigd voor het koffiedrinken in De Boerderij op woensdag 22 maart vanaf 9.45 
uur. Het is de uitgestelde bijeenkomst van 3 jaar geleden met als onderwerp: de Achterhoek. U bent van harte uitgenodigd!                                 
Baalderdienst 'zien en gezien worden'. Vandaag is er weer een dienst in 'Sporthal de Kamp' samen met kinderen en 
leerkrachten van de Elzenhof. Het belooft een bijzondere dienst te worden met als thema “zien en gezien worden”. Het gaat 
over de blinde Bartimeüs en we hebben twee mensen in ons midden die ons iets laten zien van als je slecht ziet je toch heel 
goed kunt leven. Er is zelfs een blindengeleidehond die we helaas niet mogen aaien….. Als je komt: neem dan wat mee 
voor in de voedselkast in de wijk! Na afloop is er thee, limonade en koffie. O, ja, de 'nu-onderwegband' gaat de muziek voor 
ons maken en wij gaan samen met hen heel vrolijk zingen en ds. Wim van der Wel is de voorganger. En er is ook 
kinderoppas! De dienst is live te volgen vanaf 09.50 uur op youtube: pknbaalder. 
 

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 plaats te maken te maken. Bel daarvoor 0642216019 of mail 
info@pietlangbroek.nl 
Baaldervelddiensten 2023 Vieringen in de Beek zijn om 10 uur op zondag 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 18.00 uur in de Wiekstee. 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 woensdag 15, dinsdag 21 en dinsdag 28 maart.      
Koffieochtend Op 28 maart staat om 9.30 uur in de kantine van de Beek de koffie klaar. Hennie Rötgens vertelt over de 
vakantieweken in Doorn. Opgave bij Hennie Hakkers 0523-264329. 
Paasontbijt Op Paasmorgen 9 april houden we vanaf 9 uur het Paasontbijt in de kantine van de Beek voorafgaand aan de 
viering. Opgave bij Evelien Bakker 0615374030 of per mail e.bakker-meijerink@outlook.com 
Goeie plak actie De inzameling voor de Plus boodschappenpakketten is dankzij uw gulle donaties een groot succes 
geworden! Wij hebben 347 pakketten bij elkaar kunnen plakken. Echt fantastisch. Er zijn 239 naar de voedselbank gegaan. 
Namens de GKV het Morgenlicht en PKN Baalder en Baalderveld en de Voedselbank heel hartelijk dank! 
 

Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
Emiritaat: zie opmerkingen onder wijk centrum. 
Bedankt Wij willen graag iedereen bedanken die in de vorm van bezoek, bloemen, kaarten en telefoontjes aan ons gedacht 
hebben bij de lange ziekenhuisopname van Henk (40dg) mijn ongeval en het overlijden van onze zus Bertha. Het is ons tot 
troost en steun geweest, dat zoveel mensen met ons meeleefden. Henk en Jannie Hutten, Hoogenweg 49. 
Op zaterdag 11 maart gaan we in Radewijk in het kader van “NL Doet” aan de slag met het onderhoud van de Bijbelse 
tuin. Tevens plaatsen we een nieuw informatiebord bij de Opgang. We verzamelen om 10.00 uur in de speeltuin van de 
Kniepe voor een kopje koffie en een gezamenlijke start met het Plaatselijk Belang. Alle vrijwilligers zijn van harte welkom! 
Koffiemiddag Radewijk Op dinsdag 14 maart houden we onze koffiemiddag in “de Opgang”. We beginnen om 14.30 uur. 
Agenda Dinsdag 21 maart gemeenteavond Radewijk, zaal open 19:00 uur; aanvang bespreking 19:30 uur. 

MEDEDELINGEN 
Kerkdienstenregeling januari tot en met maart 2023 De dienstenregeling voor de wintermaanden loopt ten einde. Het is 
gelukt om de gewenste kostenreductie te realiseren. Ondanks het verlies van diensten en vaste patronen, kunnen we ook 
dankbaar constateren dat er extra inhoud is gegeven aan gastvrijheid en ontmoeting. De regelmaat van voorheen wordt 
weer opgepakt. Daarnaast blijven we volop inzetten op een gezonde balans tussen energiekosten en financiële draagkracht 
van onze gemeente. 
Maandag sluiting kerkelijk bureau In verband met de afscheidsdienst van Tiny Zweers-Slot, is het kerkelijk bureau 
maandagmorgen gesloten voor het afhalen van collecte munten. Het kerkelijk bureau is wel telefonisch bereikbaar van 
10.00 tot 12.00 uur. (06-82 69 37 39). 
Inzamelingsactie voor Voedselbank rondom Biddag Ten behoeve van deze jaarlijkse voedselactie zijn er inmiddels 
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 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. 

Woensdag 22 maart: Lezing Geloof en homoseksualiteit door Mariecke van den Berg; Hessenwegkerk 
20.00 uur; vrije gift. Vrijdag 24 maart: Cabaret en kleinkunst TimZingt ; GKV Het Morgenlicht, Baalderveld 
20.00 uur; vrije gift; interkerkelijk project. Dinsdag 28 maart: Muziek Passionen door Dik Huijser; De Esch 

20.00 uur; vrije gift. Opgave graag via het opgaveformulier op de site www.pknhardenbergheemse.nl/zinin of per mail zin-
in@pknhardenbergheemse.nl met naam en telefoonnummer svp. 
 


