KERKCONTACT van de wijkgemeenten
Heemser Esch, Heemse West en Marslanden
Protestantse
Gemeente

Zondag 07 oktober 2018; 12e jaargang nr. 40

www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
09.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: Gerdie Odink, diaken: Janet Bel
organist: Hans Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: drs. J. Eertink, Rijssen
ouderling: Henk Polman, diaken: Wim Herbert
organist: Dick Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: ds. H. Dorgelo
Ouderling: Kees Bakker, diaken: Ineke Meinen
organist: Klaas Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: hr. T. Leferink
organist: Jan Harm Harsevoort
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. W. van der Wel
ouderling: Ineke Berenst, diaken: Albert Hakkers
organist: (niet bekend wegens ruiling).
10.30 uur: Schoutenhof: mw. M. Veenstra
organist: Fedde Kroon
Kerkdiensten volgende week zondag (14 oktober):
9.30 uur: Matrix: Marslanden: mw. Ds. Y. van Benthem
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: gezamenlijke dienst Heemser Esch/
Heemse West: ds. L. van Rikxoort
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. P.J.H. Noordmans

Bij de diensten
Collecten: 1. Ramp Sulawesi, 2. Kerk & Israël ; 3. onderhoudsfonds.

Witte of Lambertuskerk:
Sjaloom! De eerste zondag van oktober is het Israëlzondag. We staan dan
stil bij de ‘onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël’ (zo de
kerkorde van de Protestantse Kerk). Drs. Eertink is de voorganger. De
avonddienst in de Stephanuskerk wordt geleid door ds. Van der Wel.
Een gezegende zondag gewenst!
Begroeting; Thea en Piet van Weerden en Truus van Faassen.
Koster: . de heer B. v.d. Poll (morgendienst, tel. 264313).
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Gerlinde Odink en Liesbeth Otten.
Orde van de morgendienst: Afkondigingen.; Lied 704: 1 en 3;
Stilgebed; Votum en groet; Lied 793 : 1; NT - vermaning/bemoediging;
Zingen : lied 93 : 1, 3 en 4; Gebed om de Heilige Geest; Praatje met de
kinderen; Schriftlezing: Matth 13 : 44-53; Llied 221 : 1 en 3;
Overdenking n.a.v Matth. 13 : 45 en 46; Lied 73 : 10; Dankgebed en
voorbede; Kinderen komen terug; Collecte(kinderen kunnen worden
opgehaald bij oppasdienst) Zingen: ELB 58 : 1,2 en 3; Zegenbede.
Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en dit alles
krijgt u bovendien, halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen, maar van ieder woord
dat door de Heer gesproken wordt, halleluja.
Bidt en u zal gegeven zijn, zoekt en gij zult het zien, klopt en de deur zal
voor u opengaan. Halleluja.

Hessenwegkerk
Begroeting: mw. Veltink-Boessenkool, mw. Veurink-Boessenkool en
Hans Roepers.
Info voor Beamteam inleveren voor donderdag 18.00 uur, email:
Beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Carlos Scherpen.
Lector: Karin van Beugen.
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Koffiedrinken: na de morgendienst is er gelegenheid samen een kop koffie
te drinken in de Esch, waarvoor u en jullie allemaal en in het bijzonder onze
gasten, hartelijk uitgenodigd worden.
Kindernevendienst: Jacoba Nijzink (groep 1 t/m 4) en Mariska de Vries
(groep 5 t/m 8).
Oppasdienst: Eshter van Dijk.
Orde voor de morgendienst: vanmorgen nemen wij afscheid nemen

van enkele ambtsdragers en mogen wij ook enkele nieuwe
ambtsdragers (her)bevestigen. Het thema van vanmorgen is: “Zo kom
je bij God!” Lied 8B, nze Hulp en Groet, film Kerk in Actie Sulawesi
https://www.youtube.com/watch?v=JhJULMGuTVQ, Lied 281: 1 t/m
4, 9 en 10, Gebed, KND, Simchat Thora of het feest van de wet:
https://www.youtube.com/watch?v=T2Cla66B-yE, Wegzendlied 320:
1, 2 en 3, Marcus 10: 1-16, Lied 992, Preek, Lied 416,
Afscheid/Bevestiging Ambtsdragers, Lied 90:8, Aanvaarding door
gemeente, Lied 363, Gebeden, Collecte, Slotlied: 839, Zegen (amen
3x).

Marslanden “De Matrix”
Begroeting: Jan en Dixie van Kamer.
Kindernevendienst: Gerdien Borger (groep 1 t/m 4); Marieke en Gerjan
Grootenhuis (groep 5 t/m 8).
Oppasdienst: Jeanien Nijman.
Orde voor de morgendienst: thema: ‘EEN GOED GESPREK’
Binnenkomst van de kerkenraad; Welkom en afkondigingen; Zingen:
Kaarsenlied; een kind steekt de Paaskaars aan en legt de Bijbel open;
Aanvangslied: 791; Stilte; Bemoediging en Groet; Lied 216; Gebed van
verootmoediging; Leefregel: Deut. 6: 4-9 + Psalm 119:1-8 (NBV; Lied
320: 1 t/m 4; Gebed bij het Woord; Lied 278 (EL) Laat de kind’ren tot
Mij komen; kinderen gaan naar de kindernevendienst; Schriftlezing:
Marcus 8: 27-33 (NBV) en Marcus 10: 13-16 (NBV); Lied 848;
Prediking; Lied 653:1,4,5,7; Gebed; Inzameling van de gaven;
Slotlied: 423; Wegzending en zegen
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Stephanuskerk
Orde voor de avonddienst: dit wordt een meditatieve dienst met zingen,
lezingen en telkens een korte overdenking. Thema “kind van God”. Ook hier
zal een link zijn met kerk-en-Israël…., een Vader had en heeft twee
zonen…, 287: 1,2,5; Stil gebed; Bemoediging en groet; Gebed bij de
opening van de bijbel; Lucas 15: 25-32; Korte overweging ; Lied 868: 2,3,5;
Marcus 10:13-16; Korte overweging; 315: 1 en 2; Romeinen 8: 12-16; 675:
1 en 2; Gebeden; Inzameling; Slotzang: 246b: 1,2,3,5; Uitzending en zegen;
246b:7 als amen.

Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
Rechters 12: 1-7
dinsdag
Rechters 12: 8-15
woensdag Romeinen 16: 1-16
donderdag Romeinen 16: 17-27

vrijdag
zaterdag
zondag

Deut. 14: 1-21
Deut. 14: 22-29
Deut. 15: 1-11

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk
gegaan naar fam. Mulder-Jansen, Stoetendijk 3; vanuit de Matrix naar de
heer Vieth (i.v.m. zijn 85e verjaardag) en vanuit de Witte of Lambertuskerk
naar mw. R. Overweg, Rheezerweg 123i.
Voorbedendoosje: er staat een voorbedendoosje op de balie in De Esch
(HWK) en onder de toren (WLK). U kunt thuis uw voorbede op papier
zetten en vervolgens in het witte voorbedendoosje leggen.

Ramp Sulawesi; de afgelopen week heeft het College van Diakenen en
de ZWO commissie besloten om de eerste collecte in de dienst te houden
voor de slachtoffers van het Indonesische eiland Sulawesi. Deze collecte
komt in de plaats van de Diaconie collecte. Tevens hebben beide
instanties besloten om de opbrengst van de collecte te verdubbelen:
50% door de Diaconie en 50% door de ZWO.
De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft
zeker aan meer dan 1.200 mensen het leven gekost. Verwacht wordt dat
het dodental de komende dagen snel zal stijgen. Lokale christelijke
hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het
verlenen van de eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Op
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korte termijn is er verder behoefte aan tenten, dekens en medische hulp.
Kees de Jong die namens Kerk in Actie is uitgezonden naar Indonesië en
lesgeeft op een theologische universiteit laat weten dat de kerkleiders
hevig geschokt zijn: "Zojuist kwam het bericht binnen dat 160 leerlingen
die aan de kust een bijbelkamp hadden in een modderstroom terecht zijn
gekomen. Slechts 40 hebben dat overleefd." Uw gebed en financiële
bijdrage zijn hard nodig! Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage
storten op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v. ZWO
protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. “Sulawesi”.
Namens de ZWO commissie en het College van Diakenen van harte bij u
aanbevolen!!
Collecte op Israëlzondag :vandaag is de 2e collecte bestemd voor het
werk van Kerk en Israël. Israëlzondag: Het gesprek gaat altijd door. Voor
de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel
element van de identiteit. Ze voelt zich onopgeefbaar verbonden met
Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en omdat ons geloof is
voortgekomen uit de Joodse traditie. Tegelĳk voelt ze zich ook
verbonden met Palestĳnse christenen en komt ze op voor recht en
gerechtigheid. Een dubbele loyaliteit. De Protestantse Kerk stimuleert
gemeenteleden deel te nemen aan het gesprek met en over Israël en
informeert hen over de relatie van de kerk met Israël. Voor het komende
jaar is het speerpunt om jonge mensen meer te betrekken bĳ wat de
verbondenheid met Israël betekent. Geef aan de collecte of maak een
bijdrage over op NL 10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
o.v.v. collecte Kerk en Israël. Van harte aanbevolen. Uw Diaconie.
Ambtsdragersconferentie: op donderdag 11 oktober a.s. in De Esch
(Hessenweg 47A), aanvang 20.00 uur, koffie vanaf 19.45 uur. Spreker is
drs. F.S.L. Koopmans (De Hoop GGZ/Kennisinst. Chr. GGZ). Thema:
depressiviteit; oorzaken, behandeling en taak van de kerk. Opgave bij
mw. Gineke Peltjes (0523-300854) of ginekepeltjes@gmail.com.
Groen gezocht: in de week van 8 december gaan we weer kerstbakjes
maken voor de kerstmarkt van zaterdag 15 december bij de
Stephanuskerk. Hiervoor is veel groen nodig. Wilt u aan ons denken,
mocht u binnenkort gaat snoeien? Voor info: Erica Meijerink, tel: 0633580001 of Janneke Meijer, tel: 06-57050404.
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Op woensdag 10 oktober houdt de PCOB Hardenberg-Heemse weer
haar bijeenkomst in het Klokhuis te Oostloorn om 14.30 uur.
Deze middag komt de heer Geerdink uit Hengelo. Hij laat ons prachtige
beelden zien door een andere bril. Allen hartelijk welkom. Voor info
0523-272019.

Ouderengroep. donderdag 11 oktober a.s. wordt de Ouderenmiddag
gehouden in de Aerninckhoff, aanvang 14.30 uur. “Trio zonder Naam”
(drie dames uit Dalfsen, Dedemsvaart en Nieuwleusen) gaat er een
vrolijke middag van maken met muziek, zang, sketches. Zin om hier bij
te zijn? Van harte welkom! Voor vervoer: G.J. Bolks: tel. 263006.
Aangeboden door een gemeentelid: voor wie slecht ziet en nog wel
grote letters kan lezen: het NT in de Nieuwe Bijbel Vertaling. Graag
melden bij Neeltje Jonkers.
Kerkelijk Bureau:. Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg, tel. 0523680833. Email: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl
Openingstijd: dinsdag van 11.00-12.00 uur; u kunt dan collectemunten
halen. Dit kan ook op donderdagavond van 19.00-20.00 uur in De Esch.

Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken: mw Mannita Sierink, Rembrandtstraat, heeft afgelopen
week een zware operatie ondergaan. Ze maakt het naar omstandigheid
goed. Verdrietig is dat haar oude vader afgelopen woensdag is overleden.
Ze ligt op K 332 (RZZ).
We leven mee, niet alleen met haar, maar ook met anderen uit onze
gemeente die deze week een vader of moeder moeten missen.
Bedankt voor de bloemen uit de kerk en de vele kaarten die wij hebben
ontvangen ter gelegenheid van ons 55-jarig huwelijksjubileum. Dhr. en
mevr. Mulder Stoetendijk 3.
Pastoraat wordt in wijk 1 t/m 10 en 14 t/m 16 verzorgd door ouderling
kerkelijk werker mw. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744 of
njonkers@planet.nl. en in wijk 11, 12 en 13 door ds. Henry Dorgelo. Bij
onbereikbaarheid/afwezigheid van mw. Jonkers en/of andere kerkelijke
zaken kunt u contact opnemen met ds. Henry Dorgelo, tel. 273736 of
dshenrydorgelo@pknhardenbergheemse.nl.
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Kopij voor Kerkcontact (berichten voor Heemser Esch en Marslanden),
kunt u per mail aanleveren tot uiterlijk donderdag 18.00 uur aan:
kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken: in Clara Feyoena Heem (revalidatie-unit 3) verblijft dhr.
G. Bouwhuis, Collendoornerdijk 5. We denken ook aan allen die zorgen
hebben binnen hun gezin, familie of vriendenkring. Vergeten we de
zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Bedankt: wat een verrassing dat ik zondag 30 september de bloemen uit
de kerk mocht ontvangen. Hiervoor mijn hartelijk dank. Groet Roelie
Overweg.
Bedankt : ik was blij verrast door een prachtig bloemstuk dat ik 23
september vanuit de kerk heb mogen ontvangen i.v.m. mijn verblijf in het
Revalidatiecentrum Vechtdal unit 3. Hartelijk bedankt van Gerrit
Bouwhuis, Collendoornerdijk 5.

Bereikbaarheid ds. L. van Rikxoort: Brandweg 14, 7771 DB Heemse,
tel. 857189; email: leovanrikxoort@gmail.com. Voor 60% verbonden
aan wijkgemeente Heemse West en voor 40% aan de Gereformeerde
Kerk van Mariënberg. Hebt u me nodig? Laat het mij weten!
Kopij voor Kerkcontact kunt u schriftelijk of per e-mail inleveren bij
Marlies Eshuis, Grote Esweg 14, Diffelen, tel. 250225 voor
donderdagavond 18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com

Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken: we denken aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin,
familie of vriendenkring.
Dopen in oktober: tijdens de viering van zondag 21 oktober om 9.30 uur
in de Matrix, is de eerstvolgende mogelijkheid om jou of je kind te laten
dopen. Voorganger die zondag is ds. Yvonne van Benthem. Graag
opgeven voor donderdag 4 oktober bij scriba-
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marslanden@pknhardenbergheemse.nl en
yvonnevanbenthem@pknhardenbergheemse.nl . Er zal een
voorbereidingsgesprek zijn. Zo mogelijk met alle doopouders tegelijk.
Maaltijdproject; we kunnen op woensdag 10 oktober eten in de
“Schout”’het wijksteunpunt in de ‘’Schoutenhof.’’ Daar kun je
binnenlopen om vijf uur en eten om half zes. Opgeven bij Marrie
telnr.745087 – 745086 voor zaterdag 15 september of uiterlijk op
maandag voor de maaltijd.
Pastoraal team; het pastorale team vergadert 17 oktober om 20.00 uur
in de Matrix.
Bevestigen en afscheid van ambtsdragers en bezoekmedewerkers:
We zijn heel blij dat er weer een paar mensen gevonden zijn die mee
willen helpen in onze wijkgemeente. Op zondag 14 oktober kunnen
daarom twee ambtsdrager worden bevestigd, Tiny Voet als ouderling en
Rebecca van der Veen als diaken. Henk Jan Bouwhuis zal op 14 oktober
afscheid nemen als diaken, Henk Jan, alvast bedankt voor alles wat je
voor de wijkgemeente gedaan hebt! Annie Hakkers en Siska Schepers
zijn 2 nieuwe bezoekmedewerkers. Zij worden op 21 oktober voorgesteld
aan de wijkgemeente. Alvast van harte welkom, fijn dat jullie mee willen
doen! Ook hier volgt nog een datum.
Vacatures: .we hebben inmiddels de vacatures aardig kunnen invullen,
echter we missen nog iemand die ons kan helpen met de financiële zaken
in onze wijk. Heb je affiniteit met getallen en wil en durf je je een
periode in te zetten voor de kerk, meld je dan aan! Informatie is te
verkrijgen bij de voorzitter van de kerkenraad, Erik van Faassen;
mailadres: e.vanfaassen1@lijbrandt.nl
Pastoraat. Heeft u behoefte aan bezoek voor uzelf of voor iemand in uw
omgeving, dan kunt u contact opnemen met de pastoraal coördinator. De
pastoraal coördinator is tussen 19:00 en 20:00 uur telefonisch bereikbaar
via : 06-20535961. U mag ook een voicemail inspreken of een email sturen
naar: pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl. In dat geval wordt u z.s.m.
teruggebeld of gemaild.
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