
 

 

Erediensten            Zondag 19 maart 2023 
Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

09:30 uur Matrix Ds. Langbroek  Kees Kuiper  
10:00 uur Hessenwegkerk Ds. G. Rohaan  Dick Huijser   
10:00 uur De Opgang Ds. P.J.H. Noordmans G.J. Ramaker Jan Kamphuis Heilig Avonmaal 
11:00 uur Oostloorn Dhr. J. Timmer    
17:00 uur De Opgang Vesper  Anneke Hamberg Ingrid Korsaan, saxofoon 

ORDE VAN DIENST 
De Opgang 10:00 uur. Welkom; doven van de 4e kaars; Psalm 122: 1 en 3; stil gebed; votum en groet; uitleg over zondag 
Laetare=Verheug je; gebed; Lied 1005: 1, 2, 3 en 5; gebed; liturgische bloemschikking; Johannes 9: 1-13, 26-39(NBV21); 
Lied 534; overdenking; meditatief orgelspel; Lied 653: 1, 4 en 7; maaltijd van de Heer: voorbede; nodiging; tafelgebed; Lied 
405: 1; ‘Onze Vader’; Lied 377: 1, 2 en 4; de gemeenschap van brood en wijn, onder orgelspel; gebed na de maaltijd; de 
collecte; Zending en Zegen: Lied: 909; Zegen (3x amen). 
 

Uitleg liturgische schikking 4e zondag 40 dagentijd. 'Uit liefde voor jou' is het thema van de veertigdagentijd. 'Wat vreemd 
dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft.' (Johannes 9:30) De kernwoorden van 
vandaag: zien, kijken, open ogen. Van katjestakken en kronkeltakken is een nieuwe vorm gemaakt, een elips, alsof het een 
oog is. In het midden van het oog zien we de pupil. Een oog om mee te kijken. 
 
Collecte informatie. De 1e collecte is bestemd voor Missionair werk PKN (kliederkerk). Samen met kinderen én 
volwassenen ontdekken, vieren en eten. Met elkaar in het voetspoor van Jezus leren gaan. Kliederkerk is een missionaire 
vorm van kerk-zijn waarin jong én oud op een creatieve manier de betekenis van bijbelverhalen ontdekken.  
Het is een geweldige manier om gezinnen en kinderen die geen kerkelijke achtergrond hebben aan te spreken. 
De PKN ondersteunt kliederkerken zodat zij kunnen groeien als vindplaats van geloof, hoop en liefde. 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. "Missionair 
werk PKN" en/of "Kerk 19-3-2023". U kunt ook in de kerk uw bijdrage geven en via de Scipio app. 
 
Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507, ds. de Lange tel. 266653 en dhr. M. van Breden tel. 06-31002222. 

Op dinsdag 14 maart jl. is mw. Henny Mensonides-Stevens overleden in de leeftijd van 88 jaar. Ze werd de 
afgelopen tijd verzorgd in De Schutse te Coevorden. Maandag zal de afscheidsdienst plaatsvinden om 13.00 uur in 
De Lariks, vanaf 12.30 uur is er mogelijkheid tot condoleren. Wij leven mee met de familie in dit verdriet. 
Op donderdag 16 maart is dhr. Ab Holtvluwer overleden in de leeftijd van 85 jaar. Ab woonde met zijn vrouw aan 
de Burg. Bramerstraat 188. De afgelopen maanden verbleef hij in Clara Feyoena Heem. Woensdag 22 maart is de 
afscheidsdienst om 10.30 uur in de Höftekerk (10.00 uur condoleance). Wij leven mee met de familie in dit afscheid. 

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. Mw. H. Gerrits-Kelder, Trompstraat 40, 
woont nu aan de Burg. Bramerstraat, De Meander 70. Mw. J.K. Tieman-Huisingh (Parkweg 12) verbleef tijdelijk in 
Zorgcentrum Aleida Kramer. Nu heeft zij een nieuwe vaste woonplek gekregen. Adres: Schoutenhof 27, woning 63/kamer 6, 
7773 CC Hardenberg. Mw. A.M.C. Hamberg (Mulderij 126) verblijft momenteel in Zorgcentrum Aleida Kramer voor 
revalidatie. Adres: Meindert van der Thijnensingel 1, afd. Revalidatie kamer 1, 7741 GB Coevorden 
Mw. A. Jonkhans-Meijerink, Bisschopshof 25, bedankt hartelijk voor de kaarten die ze mocht ontvangen tijdens haar 
verblijf in het ziekenhuis; en ook voor de bloemen uit de kerk. Dat er aan je wordt gedacht doet goed! 
Mw. F. Bredewold-Batterink, Alb. Risaeusstraat, was blij verrast en dankbaar voor de bloemen uit de kerk van vorige week 
zondag 12 maart. Wegens hun verhuizing naar de Havenweg is mevr. H. Aalderink-Herbers gestopt als contactpersoon in 
de wijk C-16  Bruchterweg. Zij was bedreven en stipt in haar taak. Wij willen haar bedanken voor haar werk in de wijk al die jaren. 
Mw. H. Bakker-Heldt (Burg. Bramerstraat 88) viert 24 maart haar 84ste verjaardag. Een kaartje wordt vast op prijs gesteld. 
Op woensdag 22 maart hoopt mevr. G. van der Poll-Braakman, Bisschopshof 59, haar 87e verjaardag te vieren. 
Paasontbijt Evenals andere jaren nodigen wij u van harte uit voor het paasontbijt op Paasmorgen 9 april met inloop vanaf 
08.45 uur in de Schakel. Aanmelden kan via de intekenlijst in de kerk of mailtje naar kim@nijeboer.nu 
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. 
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 in de Schakel. Van harte welkom. Kerkenraad Wijk 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.  
Inge van der Spoel, Baalderesch 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!  
Graag wil ik iedereen bedanken voor de bloemen die ik afgelopen zondag mocht ontvangen van uit de wijk PKN Baalder. 
Met vriendelijke groet Betsy ter Maat 
 
WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
“Kerkelijk werker: vacature…..” Dit kan er eindelijk af! We zijn echt blij dat we Ellen Kolthof in onze wijkgemeente mogen 
begroeten als kerkelijk werker. Binnenkort stellen we Ellen in de Baaldervelddienst aan jullie voor en heten we haar van 
harte welkom. We rekenen erop dat Ellen zich bij ons thuis voelt en met inspiratie en plezier het pastorale werk in onze wijk oppakt. 
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. U kunt zelf contact met Piet opnemen en een afspraak maken voor een 
ander tijdstip en/of andere plaats. Bel of app daarvoor 0642216019 of mail. 
Baaldervelddiensten. De vieringen in de Beek zijn om 10 uur op zondag  9 april Paasviering met ontbijt vooraf. Daarna op 
16 april, 7 en 28 mei, 4 en 18 juni en 2 juli.  
Feest. Jan en Fré Veerenhuis zijn 60 jaar samen op weg. Tevreden. Gelukkig. Nieuwsgierig. Dat vieren zij dankbaar en blij 
op 22 maart met hun kinderen en kleinkinderen en vriendenkring. Van harte gefeliciteerd met dit diamanten huwelijksfeest 
en voor de toekomst zegen toegewenst. Adres: Roeterskamp 47, 7772MC  
Dank. Erik Nijeboer was verrast dat hij de bloemen uit onze Baaldervelddienst kreeg en dankt daarvoor. Erik is 
herstellende van een rugoperatie, we wensen hem goed herstel toe.  Hoogenweg 14,7793HL 
Samen eten in Baalderveld. Op woensdag 29 maart om 18.00 uur in de Wiekstee. De kosten bedragen 3 euro per 
persoon. Opgave via mailadres: sameneteninbaalderveld@gmail.com  
SoSoSo maaltijden in de Veertigdagen. In de kantine van de Beek de maaltijd van Soep, Soberheid en Solidariteit. Het is 
van 18.30 uur op dinsdag 21 en dinsdag 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 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 e.bakker-meijerink@outlook.com.  
 
Wijk Radewijk: ds. de Lange tel. 266653.  
Zondag 19 maart is er ook kindernevendienst in de Opgang. Dinsdag 21 maart gemeenteavond Radewijk, zaal open om 
19.00 uur. Aanvang 19. 30 uur. Meer informatie vindt u op de uitnodiging die bij u is bezorgd. 
 

MEDEDELINGEN 
4e vesper veertigdagentijd. Zondag 19 maart om 17.00 uur (live) in De Opgang te Radewijk. M.m.v. Ingrid Korsaan 
(saxofoon) en Anneke Hamberg (orgel). Hartelijk welkom namens de liturgiecommissie. 
 

Woensdag 22 maart: Lezing Geloof en homoseksualiteit door Mariecke van den Berg; Hessenwegkerk 
20.00; vrije gift; we hopen op nog meer aanmeldingen voor deze avond!  
Vrijdag 24 maart: Cabaret en kleinkunst TimZingt ; GKV Het Morgenlicht, Baalderveld 20.00; vrije gift; 
interkerkelijk project.  
Dinsdag 28 maart: Muziek Passionen door Dik Huiijser; De Esch 20.00; vrije gift.  

Aanmelden via het opgaveformulier op de site www.pknhardenbergheemse.nl/zinin of per mail 
zin-in@pknhardenbergheemse.nl met naam en tel.nr. svp.  
 
Op vrijdag 14 april van 18.00 uur tot 21.00 uur en zaterdag 15 april van 10.00 uur tot 13.00 uur 
houden we weer de kleding- en boekenbeurs in De Schakel. De opbrengst gaat deze keer naar 
Stichting Noaber in Hardenberg. Hebt u nog goede boeken en schone, goede kleding en schoenen? 
Wij ontvangen het graag. U kunt uw spullen inleveren bij fam. de Weerd, Klinkerweg 4; fam. B. 
Stegeman, Rheezerweg 53; fam. Blaak, Eiberhof 21, fam. Imminga, Ondermaat 22; fam. van der 
Velde, Loorlaan 4; mw. B. Pieffers, Margriet 38; fam. Bakker, Ganzebloem 6; fam. Heidotting, 
Löhnisweg 1 en Lies van Noort, Leeuwerikenstraat 36. En natuurlijk bent u van harte welkom op de beurs voor kleding en 
boeken voor een prikkie! 
 

Eieractie in Hessenwegkerk voor Hospice. Dit jaar pakt de Hessenwegkerk de organisatie weer op van de eierverkoop. 
Naast de verkoop van eieren zijn er ook weer mooie paasdecoraties, zoals deurkransen, bloemstukken en paasbakjes te 
koop. De opbrengst is voor de 'St. Vrienden van Hospice 't Huis aan de Vecht' in Hardenberg. Om de prijs hoeft u het in elk 
geval niet te laten; 10 eieren kosten € 3,00 - 30 eieren hebt u al voor € 8,00. Daarnaast is er nog gelegenheid om eieren in 
de 'losse verkoop' te komen halen. Tot ziens op vrijdag 31 maart 2023 09.00 – 16.00 start verkoop vanuit de Esch.  
 

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. 


