
 

 

Erediensten            Zondag 26 maart 2023 
Tijd Plaats Voorganger Ouderling Organist Bijzonderheden 

10:00 uur Höftekerk Ds. W. van der Wel Jenny Hutten Erik Nijzink  
11:00 uur Oostloorn Ds. J.W. Boerma    
17:00 uur De Opgang Vesper   online 

Tijdens de dienst in de Höftekerk is er kinderopvang en kindernevendienst.  
Orde van dienst 

Höftekerk 10:00 uur. Welkomstwoord; Doven van de kaars; Psalm 33: 1 en 2; Stil gebed; Bemoediging en groet; Aandacht 
voor het liturgisch bloemstuk; Gebed op de drempel; Woorden van leven; Psalm 33: 8; Gebed bij de opening van de bijbel; 
Kindermoment met kinderlied; Mattheüs 16:13-17; Overdenking 1; Lied 835: 1  2 , 3 en 4; Mattheüs 16:21-28; Overdenking 
2; Heer wijs mij Uw weg (opwekking 687); Gebeden, afgesloten met Lied 1006; Inzameling; Slotzang 838: 1, 2, 3 en 4; 
Uitzending en zegen; De preek is terug te lezen op www.pknbaalder.nl 
 
Collecte informatie. De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie - Werelddiaconaat Bangladesh. In Bangladesh is de 
werkloosheid onder jongeren hoog. Dit komt onder meer doordat veel opleidingen niet aansluiten op wat de arbeidsmarkt 
vraagt. Zo is er bijvoorbeeld een groot tekort aan goed opgeleide vakmensen en worden daarvoor jongeren uit India 
aangetrokken. Kerk in Actie gaat samen met een lokale partnerorganisaties 300 jongeren naar werk begeleiden. Zij zullen 
een leer-werktraject volgen en krijgen daarnaast training in ondernemersvaardigheden, zodat zij een eigen bedrijf kunnen 
starten. 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. "Bangladesh" en/of "Kerk 26-3-2023". 
 
Wijk Centrum: ds. Noordmans, tel. 261507, ds. de Lange tel. 266653 en dhr. M. van Breden tel. 06-31002222. 

Op vrijdag 17 maart overleed Fijkje Johanna Klifman-de Jonge, op de leeftijd van 90 jaar. Zij was sinds 14 
februari 2017 weduwe van Henk Klifman. Destijds woonden ze aan de Stationsstraat, nu woonde zij in 
zorgcentrum Oldenhaghen in Ommen. In vast vertrouwen op de Here God heeft zij wel bewust afscheid genomen 
van het leven en van iedereen van wie ze hield. 'Ik weet aan wie ik mij vertrouwe, al wisselen ook dag en nacht'. 
De afscheidsdienst van Fijkje Klifman was op donderdag 23 maart in de Höftekerk. Aansluitend was de        

begrafenis op de begraafplaats Larikshof. (dit bericht is al afgekondigd). 
Op vrijdag 17 maart is mw. Maria Kuiler overleden in de leeftijd van 89 jaar. Zij woonde aan de Adm. 
Helfrichstraat 79. Vrijdag 24 maart was de afscheidsdienst in De Lariks. Onze gedachten gaan uit naar haar 
familie en vrienden. 
 

Meeleven: Mw. G. van der Velde-Meijer (Burg. Bramerstraat 71) verblijft momenteel in CFH voor revalidatie, Revalidatie-
unit 4, kamer 9.  
Mw. E.J. Lenters-Weiden (Vechtvoorde 11) hoopt zondag 26 maart haar 88-ste verjaardag te vieren. We wensen haar een 
fijne dag toe. Mw. Z. Hannink-Bouwhuis, Oostloorn kamer 19, hoopt op woensdag 29 maart 90 jaar te worden. 
Toerustingsavond wijk Centrum. Voor ouderlingen en pastoraal bezoekers is er dinsdag 28 maart een toerustingsavond, 
om 19.30 uur, in De Schakel. Voorbereiding gemeentereis. Donderdag 30 maart om 20 uur is er weer een voorbereidende 
avond voor de gemeentereis naar Jordanië en Israël. Themadienst Fotografie. Volgende week zondag 2 april is in de 
Höftekerk om 10.00 uur een themadienst van de werkgroep Fotografie. Het sluit aan bij het jaarthema: “Aan Tafel”. Door de 
dienst heen zijn de foto’s verwerkt van de deelnemers van onze werkgroep. Na de dienst zijn de foto’s ook te bewonderen in 
De Schakel. Daar zal de expositie een aantal weken blijven. Paasontbijt en viering. Welkom bij het paasontbijt in De 
Schakel op 1e Paasdag! Wel graag even opgeven middels de intekenlijst in De Schakel of bij Kim Nijeboer 
(kim@nijeboer.nu). Na het ontbijt kun je direct door naar de feestelijke Paasviering in de kerk. Kinderen welkom, er is ook 
oppasdienst en iets te kleuren. Seniorenmiddag. Dinsdag 4 april om 15.30 uur hebben we weer een bijeenkomst voor de 
senioren in “De Schakel”. Deze middag houden wij onze Paasmiddag m.m.v. ds. Kruiter en Marja Nijmeier als begeleiding 
op het orgel. Wij nodigen u van harte uit dit samen met ons te vieren! De middag wordt beëindigd met een broodmaaltijd. 
Voor vervoer kunt u maandag 3 april 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. Wijk Baalder 
Inge van der Spoel, Baalderesch 81, is opgenomen in het ZGT, locatie Almelo, Postbus 7600, 7600 SZ Almelo, 
verpleegafdeling psychiatrie. Kaarten zijn nog steeds heel fijn! Verdriet voor de net verhuisde familie Kampherbeek – soms 
komen dingen tegelijk - : de zus van mevr. Kampherbeek overleed. Alweer afscheid, eerst van je geboortegrond, nu van je 
zus, Geesje. Een kaartje doet vást goed: fam. Kampherbeek, het blanckvoorthuis, Blanckvoortallee 4, 7773 AH, 
Hardenberg. Elmary Hagens, dochter van Geline en Marc Stevens, Zonnehof 35 en zus van Michelle is op dit moment voor 
een bijzondere medische behandeling in een ziekenhuis in Georgië vanwege ernstige chronische leverklachten. Dat brengt 



 

 

veel met zich mee. Meeleven is fijn. Bidden en kaarten helpen! 
Ds. van der Wel schreef mede n.a.v. het emeritaat van ds. de Lange een blog (bij windkracht 2 kun je ook vliegeren). Het is 
te vinden op www.pknbaalder.nl  
 
WIJK Baalderveld: ds. Piet Langbroek, tel. 06 422 160 19. Kerkelijk werker: vacature.  
Nieuwe kerkelijk werker in Baalderveld. We zijn echt blij dat we Ellen Kolthof in onze wijkgemeente  mogen begroeten als 
kerkelijk werker. Op Paaszondag 9 april 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 vanaf 9 uur vrolijk Paasontbijt.  Dan diensten in de Beek op 16 
april, 7 en 28 mei, 4 en 18 juni en 2 juli. SoSoSo maaltijden in de Veertigdagen. In de kantine van de Beek hebben we de 
maaltijd van Soep, Soberheid en Solidariteit. Het is alweer de laatste keer op dinsdag 28 maart om 18:30 uur.  
Koffieochtend. Op 28 maart staat om 9.30 uur in de kantine van de Beek de koffie klaar. Hannie Rutgers vertelt over de 
vakantieweken in Doorn. Opgave bij Hennie Hakkers 0523-264329. 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  
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.  
De wijkgemeente feliciteert dhr. J.A. ter Voorde, Radewijkerweg 12, met zijn 81e verjaardag op 28 maart en mevr. G. van 
der Veen-Pas, Radewijkerweg 2, met haar 89e verjaardag op 29 maart. 
Koffiemiddag Radewijk. Op dinsdag 4 maart komen we weer bij elkaar in “de Opgang”. Deze middag gaan we samen 
genieten van een broodmaaltijd. We beginnen om half vier en willen jullie je even aanmelden bij 0523-216495. 
Heeft u iets te melden (nieuws, data-activiteiten enz.) voor de Facebook-pagina van Radewijk? Stuur een email naar de 
beheerder van deze pagina: rene.kramer2000@gmail.com. 

MEDEDELINGEN 
Actie kerkbalans ligt alweer enkele weken achter ons. Op het kerkelijk bureau wordt hard gewerkt om alle binnengekomen 
toezeggingen te verwerken. Een voorlopige stand is dat er iets meer dan 800.000 euro aan vrijwillige bijdrage 2023 te 
verwachten is. Daarvoor zijn we als CvK erg dankbaar!! Velen van u hebben, ondanks de zorgen die er zijn over de 
energienota en andere hogere kosten, besloten dat het toch mogelijk is om ook de vrijwillige bijdrage te verhogen. Het is een 

voorlopige stand, want nog niet alle rondgebrachte brieven zijn terug en er zijn nog gemeenteleden die niet gereageerd hebben op de 
mail. Ook hebben we gemerkt dat blijkbaar een gedeelte van de wijk Heemse die aangegeven heeft de informatie over actie Kerkbalans 
via de mail te willen ontvangen geen mail hebben gekregen. De voorlopige stand is dan ook gebaseerd op de binnengekomen 
toezeggingen en, van de nog niet ontvangen reacties op actie Kerkbalans de toezegging zoals die in 2022 is gedaan. 
Afgelopen week of komende week worden de gemeenteleden uit Heemse die geen mail hebben gehad opnieuw benaderd via de mail. En 
de gemeenteleden die nog niet gereageerd hebben op de eerste mail van half januari krijgen een herinneringsmail. Doet U mee! 
De gemeenteleden die niet gereageerd hebben op de ontvangen brief vragen we alsnog te reageren. Bent u de brief kwijt? Neem dan 
contact op met het kerkelijk bureau.  
Intussen is ook begonnen met de (maandelijkse) incasso van vrijwillige bijdrage. Voor gemeenteleden die nog niet gereageerd hebben is 
de incasso gebaseerd op de (doorlopende) toezegging die voor 2022 is gedaan. Hebt u daar vragen over dan kunt u ook daarover 
contact opnemen met het kerkelijk bureau, bij voorkeur via de mail. Namens het college van kerkrentmeesters, Henk Dogger, 
penningmeester.  
 
5e vesper veertigdagentijd om 17.00 uur vanuit De Opgang te Radewijk (online te volgen via Youtube kanaal PKN Radewijk) m.m.v. 
Bernardien Hamhuis (zang) en Marcel Harlaar (fluit). Hartelijk welkom namens de liturgiecommissie! 

Di. 28 maart: Muziek Passionen door Dik Huiijser; De Esch 20.00; vrije gift. Do. 6 april: Livestream The Passion; 
bioscoop Hardenberg; 20.15; vrije toegang. Zo. 16 april: Kunstwandeling door Hardenberg; 13.30; startplek 
Stephanuskerk; ca 3 km; vrije gift; na afloop koffie/thee met wat lekkers! Di. 18 april: Dialoog Huisartsen over het 

begeleiden van mensen in hun laatste levensfase; het gaat dan over een breed scala van vragen dat aan de orde komt, zoals wat is 
terminaal?, wat houdt ‘niet reanimeren’ in, wat is het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie? enz.; De artsen zijn Eric vd Berg 
en Andrea van Westrenen, beiden werkzaam in Ommen in verschillende praktijken. Deze avond is in de  Hessenwegkerk; 20.00; vrije gift. 
Aanmelden graag 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; Erica Meijerink Van Speykstraat 4; 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.  


