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

Zondag 16 september 2018; 12e jaargang nr. 37

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

Diensten
15.00 uur: De Matrix: Marslanden:intrededienst ds. Yvonne van Benthem
Voorganger: ds. W. van der Wel
Ouderling Erik van Faassen; diaken: Jeanette Otten
Organist:Bert Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: Thea van Weerden
Diaken: Wim Herbert; organist: Jan Sickman
10.00 uur: Hessenwegkerk: ds. J. Woltinge, Zwolle
Ouderling: Benno Schraa; diaken: Marco Kappert
Organiste: Hennie Davenschot
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: hr. W. Meijer
Diaken: Hennie Platjes; organist: J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: hr. R. Lamain
Ouderling: Henk Polman; organist: Barend Blekkenhorst
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: Ferry Moeken; diaken: Harry Overweg
Organiste: Hennie Davenschot
Kerkdiensten volgende week zondag (23 september):
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: hr. J. Eertink, Rijssen
10.00 uur: Hessenwegkerk: ds. M.S. Voet
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. L. van Rikxoort

Bij de diensten
Collecten: 1.diaconie; 2. Vredeswerk; 3. onderhoudsfonds.
Collecte vredeswerk
Op deze Vredeszondag is de collecte bestemd voor het vredeswerk van
Kerk in Actie en PAX, die zich namens de PKN inzetten voor vrede.
Kerk in Actie steunt in de Oekraïne partner ‘Spirit and letter’ die groepen
jongeren traint in het vreedzaam communiceren. In Nederland is er steun
voor De Vrolijkheid, die in AZC’s met ouder-kindprojecten
familiebanden en goede communicatie tussen ouders en hun kinderen
bevordert. In Sebrenica biedt het programma ‘Dealing with the past’ van
PAX slachtoffers van de oorlog de mogelijkheid om hun verhalen te
vertellen en daardoor emoties te verwerken. Geef aan de collecte of maak
een bijdrage over op NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Protestantse Kerk
o.v.v. collecte Vredeswerk. Van harte aanbevolen. De Diaconie.

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: fam. G.J. Smit en de heer W. Herbert.
Volgende week: Inez en Peter Pot en de heer J. Jans.
Koster: . de heer B. van de Poll (tel. 264313).
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Mieke Kerkdijk.
Volgende week:Herma en Arjanne Mulder.
Fijn, dat u en jij er bent! De kinderen horen een verhaal uit Daniël en in
de kerk denken we na over het verhaal van Zacheüs. De avonddienst in
de Stephanuskerk wordt geleid door ds. Noordmans. Een gezegende
zondag gewenst!
Orde van dienst
inleidend orgelspel; afkondigingen; intochtslied: Psalm 105: 1 en 3;
moment voor persoonlijk gebed; votum en groet; aanvangstekst: Jesaja
43: 1; lied: 617a (Hemelhoog) Tienduizend redenen (pianobegeleiding);
de Tien Woorden; gebed om vergeving en verlichting met de Heilige
Geest; lied: 139b (pianobegeleiding); voor de kinderen; de kinderen gaan
naar de kinderkerk; schriftlezing: Lucas 19: 1-10; lied: 531;
verkondiging; lied: Gezang 295: 3, 4 en 5 (Liedboek 1973); dankgebed –
voorbeden – Onze Vader; inzameling van de gaven; slotlied: Psalm
73: 10; wegzending en zegen; gezongen amen (3x); uitleidend orgelspel
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Wij als startzondagcommissie willen graag iedereen bedanken die heeft
meegewerkt/meegedaan aan de startzondag. Wij kunnen terugzien op een
mooie startzondag en “een goed gesprek”.Hartelijke groeten, Petra,
Henrieke, Henriëtte, Jolanda, Henni en Herma.
Ambtsdragersconferentie
Aan alle ambtsdragers van de PKN gemeenten, Herv.gemeenten en
Geref. kerken in de classis Hardenberg en Ommen. Hierbij nodigen wij u
uit voor de Ambtsdragersconferentie die zal worden gehouden op
donderdag 11 oktober 2018 in “de Esch” te Hardenberg (Hessenweg
47 A) Aanvang 20.00 uur. Koffie vanaf 19.45 uur. Spreker voor deze
avond is: drs. F.S.L. Koopmans, medewerker De Hoop GGZ,
onderzoeker bij het Kennisinstituut Christelijke GGZ.Thema:
‘Depressiviteit: oorzaken, behandeling en de taak van de kerk’.
Samen willen wij deze avond nadenken over depressies. Een
ervaringsdeskundige zal vertellen over zijn depressie. Ook willen wij
onderling van gedachten wisselen. De agenda is aanwezig in de zaal.
Ook belangstellenden zijn van harte welkom. Er zal deze avond een
boekentafel zijn.Wilt u zich telefonisch en het liefst per email opgeven
bij het onderstaande adres voor 8 okober. Met een hartelijke groet,
namens het comité van voorbereiding, mevr. Gineke Peltjes;
Tel. 0523 300854 of 06-30955705 of ginekepeltjes@gmail.com
SIEN-dienst . In “De Lantaarn”, Anerweg-Noord 42 te Lutten, vindt
zondag 23 september een aangepaste viering plaats voor mensen met een
verstandelijke beperking, georganiseerd door Sien - Regio Ommen
(voorheen Philadelphia). Voorganger in deze dienst is ds. G.W. Piksen.
Aanvang: 15.00 uur. Het thema is “Voor altijd samen”.Muzikale
medewerking wordt verleend door Gospelgroep Godiva uit Lutten. Deze
dienst is voor iedereen, wie of hoe je ook bent. Allemaal van harte
welkom. Na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het genot
van een kop koffie/thee of ranja.

Hessenwegkerk
Begroeting: vandaag: Hetty Hietland en René Ledegang en Adri Mensink.
Volgende week: fam. G.A. Veurink-Hofsink en Jan Noorlander.
Info voor Beamteam inleveren voor donderdag 18.00 uur, email:
Beamteam.hessenwegkerk@gmail.com
Beamer:Jeroen Marissen. Lector: Marjo Marissen.
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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.
Tienerdienst: voor jongelui van 12-ca. 15 jaar; we gaan direct naar het
keldertje in De Esch. De dienst wordt geleid door Cindy Grendelman en
Jonathan Zandman.
Kindernevendienst: Elise Pothof (gr. 1 t/m 4) en Jolanda Scherpen (gr. 5
t/m 8).
Oppasdienst: vandaag: Jacoba Nijzink.
Volgende week: Petra Veurink.
Orde voor de morgendienst: 17e na Pinksteren - 13e vd zomer - 1e vd
Vredesweek.

VOORBEREIDING; Welkom en mededelingen
intochtslied: Lb/Ps. 81:1,2 ,aansluitend : Lb 195 Klein Gloria
Bemoediging en gebed van toenadering/drempelgebed
Vervolg intochtslied: Lb/Ps.81:4,8

KYRIË en GLORIA; Kyrie, bidden en zingen Lb 413: 3 (na 1e
gebed: regel 1 / na 2e: regel 1 / na 3e: regel 1 / na 4e: geheel vers 3)
Gloria spreken en zingen: Lb 413: 1, 2
DIENST VAN HET WOORD; gebed van de zondag
voor en met de kinderen: zingen: Wij gaan voor even uit elkaar
de kinderen gaan nu naar de kindernevendienst
lezing EERSTE TESTAMENT: Jesaja 45:20-25 (door lector)
zingen: Lb 678:1-6, 9; Evangelielezing: Marcus 9:14-29
zingen: Lb 601 [geheel]; uitleg en woordverkondiging
zingen: Lb 1001 [geheel] hierna komen de kinderen terug
GEBEDEN EN GAVEN; dankgebed en voorbeden;stil gebed ONZE VADER; collecten
slotlied: Lb 981 [geheel]
wegzending en zegen; gemeente zingt: Amen.

Marslanden “De Matrix”
Intrededienst: komende zondagmiddag (!) om 15.00 uur is de
intrededienst van ds Yvonne van Benthem. U heeft de uitnodigingskaart
inmiddels ontvangen. Er is gekozen voor een middagdienst in verband
met families en relaties van Yvonne die van ver moeten komen. Wim van
der Wel zal haar intrede bevestigen en haar verbinden aan onze wijk.
Voor de dienst is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of
thee. De zaal is open vanaf 14.30 uur. Na de dienst is er – onder het
genot van een hapje en een drankje – gelegenheid om kennis te maken
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met het echtpaar Van Benthem, om hen te feliciteren en ds. Van Benthem
een goede toekomst als predikant van wijkgemeente Marslanden te
wensen. Tijdens de dienst is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd
kindernevendienst en voor de kleinste kinderen is er oppas aanwezig. U
als gemeentelid wordt hiervoor van harte uitgenodigd!
Begroeting: vandaag: Marieke en Erik Brunink.
Volgende week: Aly en Dick Mulder.
Kindernevendienst: Nienke van Goor en Hannah Nijboer (gr. 1 t/m 4) en
Ilona Blonk (gr. 5 t/m 8).
Oppasdienst: vandaag: Marieke Brunink en Mirjam Hakkers.
Volgende week: Lizeth ten Have en Wendy Lamers.

Stephanuskerk
Orde voor de avonddienst:
Welkom; Aanvangslied: Ps 91: 1,3; Stil gebed; Votum en Groet;
Openingstekst: Psalm 92:2-3 (NBV); Zingen: Lied 243; Gebed;
Eerste Schriftlezing: Genesis 32: 23-33 (NBV) ‘Jacob bij de Jabbok’;
Zingen: Lied 281:1,2,3,4,5,6,7,10
Tweede Schriftlezing: Johannes 3: 1-8 (NBV) ‘Nikodemus kwam in de
nacht naar Jezus’; Zingen: Lied 675:1; Derde Schriftlezing: Lucas 24:
28-35 (NBV) ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond’; Zingen: lied 263;
Overdenking; Zingen: Lied 91A; Gebeden; Inzameling van de gaven;
Slotlied: 23C; Zegen (3x amen)

Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
Rechters 7: 1-12
dinsdag
Rechters 7: 13-8: 3
woensdag Rechters 8: 4-21
donderdag Rechters 8: 22-32

vrijdag
zaterdag
zondag

Deut. 12: 1-12
Deut. 12: 13-28
Deut. 12: 29-13: 6

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk
gegaan naar familie De Graaff, Kometenlaan 3 (ter gelegenheid van hun 50jarig huwelijksjubileum) en vanuit de Matrix naar Henk van der Veen,
Boesemeer 2.
Verhuisbericht;de heer A.P.J. Cazemier is vanwege afnemende gezondheid
per 28 augustus jl. verhuisd naar het Vechtdalhuis,
Karel Doormanlaan 17 te Hardenberg.
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Wijzigingen collecterooster 2018 zondagen 30 september en 7
oktober 2018; op zondag 30 september is de 1e collecte bestemd voor de
actie: Versterk de kerk in het Midden-Oosten i.p.v. voor de Diaconie; de
2e collecte is bestemd voor de Kerk i.p.v. Kerk en Israël. Op zondag 7
oktober is de 2e collecte bestemd voor Kerk en Israël i.p.v. voor de Kerk.
Van harte aanbevolen, de Diaconie.
Vergadering wijkkerkenraad: donderdag 20 september a.s. om 19.30 uur
in De Esch.
Kleding- en boekenbeurs in De Schakel op vrijdag 5 oktober (van 18.0021.00 uur) en zaterdag 6 oktober (van 10.00-13.0 uur). Heeft u thuis nog
goede, bruikbare kleding (ook graag kinderkleding) en boeken voor dit doel,
dan kunt u deze inleveren op de volgende adressen: fam. De Weerd
(Klinkerweg 4); fam. Feenstra (Vechtvoorde 2); fam. Blaak (Eiberhof 21);
fam. Imminga (Ondermaat 22); fam. Van der Velde (Loorlaan 4); fam. Van
Faassen (Eendekroos 15; fam. Bakker Ganzebloem 6) en fam. Heidotting
(Löhnisweg 1). Niet verkocht kleding gaat ook naar een goed doel. Wij zijn
nog op zoek naar vrijwilligers die willen meehelpen! Voor meer informatie:
Iena Imminga (te. 262832) of ienaimminga@live.nl.
Cadeautjesmarkt gaat weer een begin maken.
Op woensdag 19 september is de koffiemorgen in de Schakel, waar we
terugkijken naar de afgelopen periode. We bespreken wat we deze herfst
gaan doen en voor welk goed doel. Wij komen elke woensdagmorgen
bijeen in de kelder van de Schakel om creatief bezig te zijn of gewoon
gezellig met elkaar te babbelen onder genot van een kop koffie. Dus
dames heb je interesse om op woensdagmorgen er eens even uit te zijn, u
bent van harte welkom. Wilt u meer informatie u kunt altijd bellen met
een van ons. Dus woensdag 19 september om 10.00 uur in Schakel voor
de koffiemorgen, 26 september om 9.30 uur in de kelder van de Schakel
voor de werkmorgen. Miny tel nr.264877, Janny tel.nr.260381, Hilly
tel.nr.270888, Roelie tel.nr.270870.
Kerkelijk Bureau:. Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg, tel. 0523680833. Email: kerkelijkbureau@pkn-hardenbergheemse.nl

Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken: mw. Mannita Sierink, Rembrandtstraat 34, zal over een
paar weken een zware operatie ondergaan. Zij is dankbaar dat dat
mogelijk is. De artsen zijn gematigd positief. We blijven meeleven!
Huwelijksjubileum: de heer en mevrouw Mulder-Jansen, Stoetendijk 3,
hopen op 20 september hun 55 jarig huwelijk te vieren. We wensen hen
samen met allen die hen dierbaar zijn een heel mooie dag toe!
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Bedankt: wat een verrassing zo’n prachtig boeket bloemen uit de kerk te
mogen ontvangen uit handen van Hetty Hietland .Hartelijk dank
daarvoor. Wij waren verrast. Jan en Gonnie de Graaff.
Hartelijk dank voor de bloemen uit de Hessenwegkerk en de vele
felicitaties en kaarten die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van
ons 60-jarig huwelijksfeest.
Fred en Christien Hamhuis-de Jonge.
Pastoraat wordt in de wijken 1 t/m 10 en 14 t/m 16 verzorgd door ouderling
kerkelijk werker mevr. N. Jonkers-Salomons, tel. 263744 of
njonkers@planet.nl. In de wijken 11, 12 en 13 wordt het pastoraat verzorgd
door ds. Henry Dorgelo.( tel. 273736 of
dshenrydorgelo@pknhardenbergheemse.nl

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
Meeleven
Dhr. H. Nijeboer, Meeuwenstraat 10, mocht het ziekenhuis verlaten en is
weer thuis.In het hospice verblijft mw. F.G. Koersen-Stoeten, Frits de
Zwerverlaan 2/1. In CFH (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!
Afscheid en (her)bevestiging ambtsdragers
Zondag 30 september, D.V., zullen we afscheid nemen van de
ouderlingen Gerrit Jan Otten en Mientje Flim en van diaken Hennie
Platjes. Bevestigd zullen worden Alijda Oelen als ouderlingkerkrentmeester en Peter Pot als ouderling. Herbevestigd zullen worden
de ouderlingen Thea van Weerden, Hennie Otten, Bé Wolbink en de
diakenen Truus van Faassen en Johan Jans. Wie weet mogen we dan of
later ook nog anderen bevestigen in een ambt. Wilt u bidden om de
vervulling van de vacatures? We zijn in elk geval blij dat we 2 nieuwe
ambtsdragers mogen bevestigen en anderen herbevestigen en dankbaar
voor wat de aftredenden mochten betekenen voor het werk van en in de
kerk!
De kinderoppasdienst van de gemeente Heemse-West dreigt te
verdwijnen! Elke zondagmorgen willen we opvang bieden voor kinderen
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van 0 tot 4 jaar, maar door een tekort aan medewerkers lijkt hier een
einde aan te gaan komen. We zijn dan ook dringend op zoek naar nieuwe
mensen zodat we wekelijks met 2 personen kunnen oppassen.. We
zouden het ook fijn vinden als jongens en meiden vanaf 14 jaar zich aan
zouden melden. Zij kunnen dan samen met een volwassene worden
ingedeeld.. Je kunt je aanmelden bij Marlies Eshuis. Alvast bedankt!
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
Kerkdienst 30 september Op zondag 30 september gaat ds. Yvonne van
Benthem voor i.p.v. ds. Jonker.
Maaltijdproject Marslanden; “De Schout”, Schoutenhof 2. De volgende
maaltijd is op dinsdag 18 september, vanaf 16.30 uur binnenlopen en om
17.00 uur eten. Opgeven bij Marrie (tel. 745087 – 745086) op de zaterdag of
uiterlijk maandag voor de maaltijd.
Oproep ouderling kerkrentmeester We hebben inmiddels de vacatures
aardig kunnen invullen, echter nog niet de vacature van ouderlingkerkrentmeester. 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
Pastoraal team: De vergadering van het pastoraal team op 12 september
is i.v.m. de kerkenraadsvergadering op deze datum verplaatst naar 17
oktober.
Tienerdienst: Let op wijziging!!! Wij moeten voor één keer de
tienerdienst van zondag 23 september verzetten naar zondag 30
september. Er is dan weer een tienerdienst in Matrix. Theresia gaat
onder de kerkdienst van 9.30 uur de tienerdienst voor jeugd in het
voortgezet onderwijs verzorgen in een aparte ruimte. Er wordt gepraat
over actuele thema’s, gediscussieerd, gelachen. Er zijn filmpjes, liedjes
en er is ruimte voor gebed (elke 4e zondag van de maand).
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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