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

Zondag 23 september 2018; 12e jaargang nr. 38

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

Diensten
09.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: Egbert Odink, diaken: Paul Meijer
Organist: Nico Aalbers
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk (Heemse West): drs. J. Eertink, Rijssen
Ouderling: mw. A. Polman, diaken: Herm Odink
Organist: Dick Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk (Heemser Esch): ds. M.S. Voet
Ouderling: Janine Roepers, diaken: Albert Jan Odink
Organist: Kees Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. T. Nieuwenhuis
(Den Ham), organiste: mw. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mw. H. Hubert
organist: hr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: Bé Wolbink, diaken: Wim Herbert
organiste: Hennie Davenschot

Kerkdiensten volgende week zondag 30 september:
09.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. Y. van Benthem
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. A. de Lange

Bij de diensten
Collecten: 1. Diaconie; 2. kerk; 3. onderhoudsfonds.

Witte of Lambertuskerk:
Goed om elkaar in de kerk weer te ontmoeten! De voorganger
vanmorgen is drs. Eertink uit Rijssen. In de avonddienst, die gehouden
wordt in de Stephanuskerk, gaat ds. Van Rikxoort voor. Over
onopgeefbare verbondenheid met Israël gaat het dan. Een gezegende
zondag gewenst!
Begroeting: Peter en Inez Pot en hr. J. Jans.
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: Ruth en Inge op de Haar.
Orde van de morgendienst:
Welkom en afkondigingen; Lied 975: 1; Stil gebed; Votum en Groet;
Lied 103: 1 en 3;NT vermaning/bemoediging; Lied 835: 1, Gebed om de
Heilige Geest; (kinderlied?)
gesprek met de kinderen; Schriftlezing: Handelingen 12: 1-12; Lied 91: 3
en 5; Overdenking; Lied 905: 1 en 4; Dankgebed en voorbede; kinderen
komen terug; collecte; Lied 904: 1 en 3; Zegenbede
Lied 232 :1 Joh. de Heer
Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij, ’t oog omhoog en hand in hand?
Wij gaan op des Konings roepstem, naar ons huis en Vaderland,
Over bergen en door dalen gaan wij naar die blijde zalen
Van Gods huis in ’t Vaderland.

Hessenwegkerk
Begroeting: fam. G.A. Veurink-Hofsink en Elise Pothof.
Info voor Beamteam inleveren voor donderdag 18.00 uur, email:
Beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Erwin Schroër.
Lector: Jan Noorlander.
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.
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Kindernevendienst: Hester op de Haar (groep 1 t/m 4) en Renate Bruins
(groep 5 t/m 8). Oppasdienst: Petra Veurink.
Orde voor de morgendienst:
Afkondigingen en welkom; Lied 42: 1 en 7; bemoediging en groet;
Klein Gloria; gebed van toenadering; Lied 305; gebed; kinderen gaan
naar de nevendienst: wegzendlied: “Wij gaan voor even uit elkaar”; 1e
Schriftlezing Leviticus 19:11-18; Lied 313: 1 en 5; 2e Schriftlezing
Galaten 5:22-26; lied 841: 1 en 2; preek; Lied 841: 3 en 4 (onder het
naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst); gebeden; collecte;
Lied 886 (2 nederlandse verzen); Zegen.

Marslanden “De Matrix”
Begroeting: Aly en Dick Mulder. Kindernevendienst: Renske Timmer
(groep 1 t/m 4) en Marjon van der Veen (groep 5 t/m 8).
Oppasdienst: Lizeth ten Have en Wendy Lamers.
Orde voor de morgendienst (viering H.A.)
Welkom en mededelingen (kerkenraad); Kaarsenlied; een kind steekt de
Paaskaars aan en legt de Bijbel open; Stil gebed; Votum en Groet;
Lied 218; Gebed van verootmoediging; Leefregel; Psalm 89:1;
Gebed bij de opening van het Woord; Lied 923; de kinderen gaan naar de
kindernevendienst; Schriftlezing: Marcus 6: 45-56 (NBV); Lied 942: 3;
Overdenking “Blijf kalm! Ik ben het…”; Lied 974:1,5; Gebed
Nodiging (viering van het Heilig Avondmaal)
Vredegroet (wij wensen elkaar de vrede van Christus)
Lied 386 (intussen wordt alles op de Tafel klaar gezet); Tafelgebed;
Lied 405: 1; Tafelgebed (vervolg); Samen bidden van het Onze Vader;
Brood en Wijn, intussen zingen: Lied 377, Lied 653: 1,2,5,7; Dankgebed;
Inzameling van de gaven; Slotlied: Psalm 150; Wegzending en Zegen;
(3x amen)

Stephanuskerk
Orde voor de avonddienst:
inleidend orgelspel; woord van welkom en afkondigingen ; intochtslied:
Psalm 122: 1 en 3; moment voor persoonlijk gebed; votum en groet;
lied: 146c: 1 en 3; geloofsbelijdenis (gesproken); lied: 146c: 7; gebed om
verlichting met de Heilige Geest; schriftlezingen: Psalm 105: 1-15 en
Romeinen 11: 25-36 ; lied: Psalm 105: 1, 3 en 18; verkondiging;
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lied: Psalm 95: 3 en 4; dankgebed – voorbeden; inzameling van de
gaven; slotlied: 943; wegzending en zegen; gezongen ‘amen’ (3x);
uitleidend orgelspel

Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
Deut. 13:7-19
dinsdag
Rechters 8: 33-9: 21
woensdag Rechters 9: 22-49
donderdag Rechters 9: 50-10: 5

vrijdag
zaterdag
zondag

Marcus 9: 30-41
Marcus 9: 42-50
Rechters 10: 6-18

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk
gegaan naar mw. W. Vinke-Drewes, Boslaan 10 en vanuit de Witte of
Lambertuskerk naar fam. Altena-Bouwhuis, Ommerweg 59.
Wijzigingen collecterooster 2018 zondagen 30 september en 7
oktober 2018; op zondag 30/9 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 /10 is
de 2e collecte bestemd voor Kerk en Israël i.p.v. voor de Kerk. Van harte
aanbevolen. De Diaconie.
Excursie: we gaan woensdagavond 26 september naar het Klooster
“Nieuw Sion” wie gaat er mee? 19.00 uur vertrek Esweg 15 kosten €5,s.v.p. aanmelden bij: repothof@gmail.com
Vrijdag september: Bidden voor en schrijven naar vervolgde christenen.
Van 19.30-21 uur in de Kandelaarkerk (De Smidse) te Heemse.
Activiteitencommissie Hessenwegkerk: vergadert dinsdag 25
september a.s. om 13.30 uur in De Esch.We rekenen op een goede
opkomst.
Overal is intussen de nieuwe
folder van Zin in (voorheen
Voto) bezorgd.
HEBT U ZICH AL
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AANGEMELD VOOR ÉÉN OF MEER
ACTIVITEITEN?
Zo ja, dan zullen we u graag verwelkomen.
Zo nee, dan hopen we dat u dit alsnog doet, anders mist u veel
interessante activiteiten.
Folder kwijt of gemist? Op de leestafels in de kerkgebouwen, bij
boekhandel Heijink, Bruna of in de bibliotheek liggen ze nog om mee te
nemen! We hopen velen van u, jong en oud, te verwelkomen. Kijk ook
op www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel op vrijdag 5 oktober van 18:00
uur tot 21:00 uur en zaterdag 6 oktober van 10:00 tot 13:00 uur. Voor
meer informatie : Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl
(of Kerknieuws/website).
Ambtsdragersconferentie: alle ambtsdragers van de PKN gemeenten,
Herv. gemeenten en Geref. kerken in de classis Hardenberg en Ommen:
worden uitgenodigd voor de Ambtsdragers conferentie 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
300854/06-30955705 of ginekepeltjes@gmail.com
Na een geslaagd eerste seizoen gaan we 21 september van start met een
nieuw seizoen TEENZ.
Jongeren die vorig jaar al aanwezig waren bij Teenz hoeven zich niet
opnieuw op te geven. Hun verwachten we 21 sept. sowieso weer te zien
Ga je naar het voortgezet onderwijs en heb je zin om dit nieuwe seizoen
aan te schuiven maar heb je nog geen uitnodiging ontvangen ,of kwijt
geraakt of vergeten.
Meld je je dan alsnog even aan bij een van de leiding gevende. Arjan
Veurink, Frits van Dijk , Danielle Konkelaar of Gert-Jan Mulder maar je
mag ook een mail sturen naar: teenz.heemse@gmail.com.
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SIEN-dienst: vanmiddag om 15.00 uur: in “De Lantaarn”,
Anerweg-Noord 42 te Lutten, is er een aangepaste viering voor mensen
met een verstandelijke beperking, georganiseerd door Sien – Regio
Ommen (voorheen Philadelphia). Voorganger: isds. G.W. Piksen.
Thema is “Voor altijd samen”. M.m.v. Gospelgroep Godiva uit Lutten.
Iedereen is van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om
na te praten onder het genot van een kop koffie/thee of ranja
Informatie over wie volgende week dienst heeft bij begroeting,
kindernevendienst, oppasdienst enz. kunt u vinden op de website (op het
desbetreffende rooster); dit wordt niet meer op Kerkcontact vermeld.
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
Viering van het Heilig Avondmaal; op 23 september a.s. vieren we
weer het HA lopend en zittend. Met grote en kleine bekers en met wijn
en druivensap. Gemeenteleden die het HA zittend willen vieren gaan in
de 2de ,3de en 4de kerkbank van het middenblok zitten, die hiervoor
gereserveerd zijn. De ambtsdragers krijgen als eerste brood en wijn, en
daarna ontvangen de gemeenteleden in de kerkbanken brood en wijn. De
kerkgangers die het HA lopend vieren worden vervolgens genodigd door
de diaken. De wijn ( met alcohol! ) zit in de grote bekers en in de kleine
bekertjes zit druivensap. Een goede viering gewenst! De Diaconie.
(Her)bevestiging ambtsdragers. We zijn heel dankbaar dat er
gemeenteleden bereid zijn gevonden een taak als ambtsdrager op zich te
willen nemen of voort te zetten. De bevestigingsdienst is zondagochtend
07 oktober 2018. Bevestiging als ouderlingen : Jos en Ina Muis, Dirk en
Karin van Beugen. Herbevestiging als wijkouderling: Adri Mensink. We
nemen afscheid van Miny Bril (wijkouderling), Geertken van der Spoel
(scriba), Hendrik van Groningen (kerkrentmeester) en diaken Marco
Kappert. Hendrik van Groningen zal, als ambtsdrager met bijzondere taak,
lid blijven van de AK. De kerkenraad Heemser Esch.
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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.
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 het hospice verblijft mw. F.G. Koersen-Stoeten, Frits de
Zwerverlaan 2/1. In Clara Feyoena Heem (revalidatie-unit 3) verblijft
dhr. G. Bouwhuis, Collendoornerdijk 5. Mw. M. Jans-Overweg, Marsweg
5, was opgenomen in het Hardenbergse ziekenhuis en mocht donderdag
weer naar huis terugkeren. We denken ook aan allen die zorgen hebben
binnen hun gezin, familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken niet in
onze aandacht en gebeden!
Van de kerkenraad
De kerkenraad is dankbaar u mee te kunnen delen, dat Jonathan
Zandman, Berkenlaan 26, bereid gevonden is het ambt van
jeugdouderling op zich te nemen. Bezwaren tegen de gevolgde
verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging kunnen worden ingebracht
door stemgerechtigden en dienen uiterlijk vijf dagen na deze
bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad te worden
ingediend. Indien er geen bezwaren zijn, zal Jonathan zondag 30
september samen met Alijda Oelen (ouderling-kerkrentmeester) en Peter
Pot (ouderling) worden bevestigd. Tevens vindt dan de herbevestiging
plaats van de ouderlingen Thea van Weerden, Hennie Otten,
Bé Wolbink en de diakenen Truus van Faassen en Johan Jans. We nemen
dan afscheid van de ouderlingen Gerrit Jan Otten en Mientje Flim en van
diaken Hennie Platjes.
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die wij afgelopen zondag uit
de kerk kregen. Het is hartverwarmend om op deze manier medeleven te
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ervaren. Ook willen wij langs deze weg bedanken voor de vele kaarten
die wij mochten ontvangen. Klaas en Wil Vinke
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
Zondag 21 oktober mogelijkheid tot dopen in de Matrix.
Tijdens de viering van zondag 21 oktober om 9.30u in de Matrix, is de
eerstvolgende mogelijkheid om jou of je kind te laten dopen. Voorganger
deze zondag is ds. Yvonne van Benthem. Graag opgeven voor donderdag
4 oktober bij scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl en
yvonnevanbenthem@pknhardenbergheemse.nl . Er zal een
voorbereidingsgesprek zijn. Zo mogelijk met alle doopouders tegelijk.
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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