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

Zondag 21 oktober 2018; 12e jaargang nr. 42

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

Diensten
09.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. Y. van Benthem
ouderling: Gerhardus de Haan; diaken: Willemien Meier
organist: Bert Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk (HeemseWest): ds. G. Holverda,
Hardenberg
ouderling: Thea van Weerden; diaken: Herm Odink
organist: Dick Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk (Heemser Esch): mw. N. Jonkers-Salomons
ouderling: Albert Meijer, diaken: Jan Meilink
organiste: Anneke Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: hr. G.J. Timmer
organist: Jan-Harm Harsevoort
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. P. Langbroek
ouderling: Eltjo Dijkhuis; diaken: Ester Eggengoor
organist: Jan Broekroelofs

Kerkdiensten volgende week zondag (28 oktober):
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. D. Prins-van den Bosch, Daarle
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: ds. M.B. Plette, Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: ds. G. Brandorff, Heemse
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. W. van der Wel

Bij de diensten
Collecten: 1. Stichting De Hoop Hulpverlening 2. Eigen jeugdwerk;
3. Onderhoudsfonds.

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting; .Ineke Reiling en Wim Herbert.
Koster: . de heer G.J. Bolks (morgendienst, tel. 263005).
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Ina en Soria van Uffelen.
Weet u/je welkom in de kerk! Vandaag gaat ds. Holverda uit Hardenberg
voor. De avonddienst in de Stephanuskerk wordt geleid door ds.
Langbroek. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst:
Lied 868: 1, 2, 4; votum en groet; lied 146: 1, 5; leefregel; lied 320: 1,3;
gebed; schriftlezing: Marcus 10: 35-40; lied 136: 1, 12; schriftlezing
Markus 10: 41-45; lied 146A: 1, 4, 5; overdenking; lied 825: 3, 5, 8;
dankgebed; collecte; lied 885: 1, 2; zegen.

Hessenwegkerk
Begroeting: fam. G. Lenters-van Lenthe.
Info voor Beamteam inleveren voor donderdag 18.00 uur, email:
Beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. beamer:Jos Muis.
Lector: Jacqueline Bakker.
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: Marjo Marissen (groep 1 t/m 4) en Jolanda Scherpen
(groep 5 t/m 8).
Oppasdienst: Gerda Kappert, Anna de Vries en Marjolein Hoekman.
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Orde voor de morgendienst:
Lied 283: 1,2 en 3; stil gebed; bemoediging en groet ;
Antifoon: 711c - Lied 130: 1 en 4 - Antifoon: 711c
Gebed om ontferming met lied 368g Adem van God, vernieuw ons
bestaan; Lied 146c: 1 en 6; gebed; KND ; zingen “Wij gaan voor even uit
elkaar”1, 2 en 3; Schriftlezing: Jesaja 29, 18-24; Lied 158b
Schriftlezing: Marc 10, 32-45; Lied 941: 1 en 4; Overweging; Lied 994:
1-4; Dankgebed; Collecte; Slotlied 974: 1,2 en 5; Zegen, Amen

Marslanden “De Marix”
Begroeting: Hanna en Bern Nijboer.
Kindernevendienst: Nienke van Goor en Hannah Nijboer (groept 1 t/m 4)
en Ilona Blonk (groep 5 t/m 8).
Oppasdienst: Karin Wilpshaar en Marieke Brunink.
Orde voor de morgendienst ( 5e zondag van de Herfst);
Thema: Vooraan of achteraan aansluiten?
L 87: 1 en 4; welkom en mededelingen; aansteken van de kaars en
openen Bijbel door kind van de zondag -Gemeente gaat staan GoZ ‘Kaars, jij mag branden’ 24:1, 2 & 3; Bemoediging en Groet:
gemeente gaat zitten -Inleiding op de dienst; bidden voor de wereld;
Glorialied: Op Toonhoogte 540 ‘maak een vrolijk geluid’:1, 2 &3
Voorstellen nieuwe bezoekmedewerksters: Vraag - Zegen
Bidden bij de opening van de Schrift; gesprek met de kinderen
Schriftlezing: Marcus 10:32-45 Kinderen gaan naar de
kindernevendienst - Zingen: Op toonhoogte 302/ opwekking 733 ‘De zon
komt op, maakt de morgen wakker’ (tienduizend redenen):1, 2 & 3;
Verkondiging; Lied 967 1, 2, 3 & 7 Kinderen komen terug uit de
kindernevendienst - Gebeden: dank- en voorbeden, Onze Vader;
Inzameling van de gaven; Kinderen kunnen uit de oppasdienst worden
gehaald --gemeente gaat staan Slotlied: Lied 704 :1, 2 & 3; Zegen - beantwoord met 3x ‘Amen’

Stephanuskerk
Orde voor de avonddienst:
thema: Bijbelse miniaturen – het boekje van Carel ter Linden. Orgelspel.
Stilte en Woord van het begin. Begroeting met Lied 291b Onze hulp is in de
naam van de Heer. Waar het om is begonnen. Lied Zingen Lied 513 God
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heeft het eerste woord. Inleiding van het boek. Lied Zingen 714 vers 1 t/m 8
Dat ik recht kan staan. Breken met het oude: Abram en Mozes. Zingen lied
1014 Geef vrede door van hand tot hand. Inzameling van de collecte.
De Geest, laaiend vuur. Wegzending en Zegen met lied 430 .

Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

Marcus 10: 46-52
Rechters 16: 1-3
Rechters 16: 4-22
Rechters 16: 23-31

vrijdag
zaterdag
zondag

Openbaring 1: 1-8
Openbaring 1: 9-20
Openbaring 2: 1-7

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de HWK gebracht naar
hr. en mw. Steenbergen-Hoftiezer, Rembrandtplein 3 en vanuit de Matrix
naar mw. M.M.H. Nijenhuis-Jansen, Hundekovenstraat 7.

Informatie collectedoelen; deze zondag zijn de collecten in de
diensten bestemd voor:
1 Stg. Vrienden van De Hoop; ter ondersteuning van het werk van De
Hoop en daarmee verbonden stichtingen. Binnen die organisaties worden
mensen met verslavingen of psychische problemen geholpen. Ook
worden vrouwen en meisjes geholpen, die verstrikt zijn geraakt in de
duistere wereld van prostitutie. Vaak zien cliëenten geen uitzicht meer,
lopen vast in hun bestaan en zijn wanhopig. De medewerkers kunnen hun
gelukkig laten zien, dat een nieuw bestaan wel mogelijk is! Mensen met
ontwrichte levens worden, aan de hand van het Evangelie, op weg
geholpen naar een nieuw leven.
2 Eigen jeugdwerk; voor het kunnen blijven organiseren van eigen
plaatselijk jeugdwerk voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen is
geld nodig. O.a. voor kinderoppas, kinderkerk/kindernevendienst, Kerk
en School, Tienerdienst, Teenz, vakantiebijbelclub, diensten voor jong en
oud, catechese, wijkjeugdcommissies en jeugddiaconaat.
Beide collectes worden van harte aanbevolen door de Diaconie!
OPBRENGST COLLECTE VOOR SULAWESI: OMZIEN NAAR
JE NAASTE.
Het College van Diakenen en de ZWO commissie deelt u mee dat de
opbrengst van de collecte voor de ramp op Sulawesi tot nu toe heeft

4

opgebracht € 13.226,89. Na verdubbeling door College van Diakenen en
ZWO kan een totaal bedrag van € 26.453,78 worden overgemaakt aan
Kerk in Actie. Er wordt nog steeds geld overgemaakt op de rekening van
de ZWO. Doch dit positieve bericht willen wij graag met u delen.
Een heel groot succes deze actie waar het College van Diakenen en de
ZWO commissie met groot genoegen op terug kijkt.
Bidden en schrijven naar vervolgde christenen; op vrijdag 26 oktober a.s.
van 19.30-21 uur in de Kandelaarkerk (De Smidse) te Heemse.
Naoberlunch; de volgende naoberlunch is op 14 november. Opgave voor
maandag 12 november 18.00 bij J. Meerveld, tel. 262216 of per mail:
jtmeerveld@hotmail.com.
ONZE ACTIVITEIT KOMENDE
WEKEN:
Op dinsdag 30 oktober:
“Engelen om je heen”; 19.30
uur; ds. Wijkhuizen; De Schakel
Collecte: vrije gift ter bestrijding
onkosten Kijk ook op: www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
Fotografie – Zin in:
Op maandag 29 oktober is de eerste bijeenkomst van de groep Fotografie
om 20 uur in De Schakel. We gaan ons komend seizoen creatief buigen
over het jaarthema ‘Een goed gesprek’. Piet Westerveld staat ons daarin
met raad en daad bij. De leiding is in handen van ds. Pieter Noordmans
(daar ook verdere info, liefst per mail: pjhnoordmans@gmail.com )
Ook indien je vergeten bent je aan te melden via de folder van Zin-in…
toch van harte welkom.
Zondagavond 28 oktober: themadienst over oorsprong, geschiedenis en
zin van de zondag met ds. Wim van der Wel. Hij staat stil -nu er in
Hardenberg ook koopzondagen zijn- bij de oorsprong van de zondag.
Hoe zou je er als kerk tegenaan kunnen kijken. Wie het een interessant
thema vindt, kom vooral! Wie er niks mee heeft; ga vooral naar de
morgendiensten!

Zingend naar de zondag; zangavond in de Hessenwegkerk op zat. 3
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november .a.s. om 19.30 met bekende liederen uit bundel Joh. de Heer;
organist Ellert Bos. Opbrengst voor Open Doors (deze stichting. zet zich
in voor vervolgde christenen wereldwijd).
Interkerkelijke Werkgroep ontmoeting met vrouwen in Hardenberg;
organiseert een vrouwenavond op donderdag 15 nov. a.s. in de
Sjaloomkerk te Heemse. Spreekster: Inge Haverkamp-Hagoort;
thema: Time to Shine. Koffie vanaf 19.30 uur; aanvang programma om
20.00 uur. Voor informatie: Else Smeding (270033) of Frony de Weerd
06-18266062).
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
Bedankt; we waren verrast dat we zondag de bloemen van de kerk in
ontvangst mochten nemen als groet van u allemaal. Daarvoor onze
hartelijke dank! Lida en Geert Steenbergen
Het LIEDBOEKKOOR gaat voor de dienst (21 oktober) een aantal
liederen oefenen: 711C, 158B en 994). We beginnen om 09.25 uur. U bent
van harte welkom om mee te zingen!!
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.
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
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Overleden: Woensdagavond 17 oktober is op 80-jarige leeftijd Evert
Vedelaar overleden. Hij woonde Jachthuisweg 4. Dinsdag 23 oktober is
er van 19.30 – 20.15 uur gelegenheid de familie te condoleren in de
schuur, de plek die zijn werkplek was en waar hij het liefst verbleef.
Woensdag 24 oktober vindt de crematieplechtigheid plaats. We wensen
de (klein)kinderen en allen die Evert Vedelaar moeten missen veel
sterkte en kracht van Boven toe!
Onze zieken mw. M. Jans-Overweg, Marsweg 5, mocht het ziekenhuis
verlaten en is weer thuis. Helaas zijn de vooruitzichten niet gunstig. 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: voor het medeleven d.m.v. bezoek en/of kaart van de heer
G. Bouwhuis, Collendoornerdijk 5, die inmiddels weer thuis is.
Verhuizing: per 18 oktober gaat de heer. Evert Dorgelo (Burg.
Schuitestraat. 58) verhuizen naar Oostloorn, J.C.J. van Speykstr.14,
kamer 14, 7772 ZC Hardenberg.
Herfstvakantie; t/m 28 oktober heb ik (lvr) vakantie. Ouderlingkerkelijk werker Neeltje Jonkers is achterwacht.
Bereikbaarheid ds. L. van Rikxoort: Brandweg 14, 7771 DB Heemse,
tel. 857189; email: leovanrikxoort@gmail.com. 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
Meeleven: we hebben geen berichten uit onze wijk ontvangen.
Bijzonderheden kunt u melden bij de pastoraal coördinator.
Marslandendiensten. vandaag worden Annie Hakkers en Siska
Schepers voorgesteld aan de wijkgemeente als nieuwe bezoekmedewer-
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ker. Van harte welkom in het pastoraal team, fijn dat jullie mee willen
doen!
Maaltijdproject: op woensdag 24 oktober a.s. in de “Schout”, het
wijksteunpunt in de Schoutenhof; inloop vanaf 17.00 uur, eten om 17.30
uur. Opgeven bij Marrie (745087/745086) voor zat. 15/10 of uiterlijk op
maandag voor de maaltijd.
Oproep ouderling kerkrentmeester. de vacature van ouderlingkerkrentmeester staat helaas nog steeds open. Heb je affiniteit met
getallen en wil en durf je je een periode in te zetten voor de kerk, meld je
dan aan! Meer informatie en aanmelden bij Erik van Faassen, telefoon
0523–266384, email e.vanfaassen1@lijbrandt.nl
Tienerdienst. volgende week zondag 28 oktober, is er weer een
tienerdienst in Matrix. Gerdie Odink gaat onder de kerkdienst van 09.30
uur de tienerdienst verzorgen in een aparte ruimte, voor jeugd op het
voortgezet onderwijs. Er wordt gepraat over actuele thema’s,
gediscussieerd, gelachen en we kunnen kijken en luisteren naar
filmpjes/liedjes en er is ruimte voor een gebed. Elke 4e zondag in de
maand komen we bij elkaar. Hartelijk welkom, groetjes de Tienerdienst
Bezoekproject 65-80 jaar. dit kerkelijk seizoen willen we het
bezoekproject waarbij gewone gemeenteleden op bezoek gaan bij
gewone gemeenteleden weer oppakken. Nu dus in de leeftijdscategorie
65-80 jaar. Dit om de onderlinge band te verstevigen. Het gesprek is het
belangrijkste. De komende tijd zoeken we bezoekers. Wie doet er mee?
Aanmelden kan bij Gerhardus de Haan, telefoon 0523-852157 of email
pc-marslanden@pknhardenbergheemse.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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