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

Zondag 19 augustus 2018; 12e jaargang nr. 33

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

Diensten

09.30 uur: De Matrix: Marslanden: geen dienst
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: gezamenlijke dienst
Heemse West/Heemser Esch: mw. N. Jonkers-Salomons
ouderling: hr. R. Schoemaker
diaken: Wim Herbert; organist: Dick Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: geen dienst
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”:geref. kerk vrijgemaakt.
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mw. H. Hubert
organist: Roelof Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. P. Langbroek
Ouderling: Wout Meinen /diaken: :Fré Veerenhuis.
organist: Riekus Hamberg
Kerkdiensten volgende week zondag (26 augustus):
9.30 uur: Matrix: Marslanden:
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: gezamenlijke dienst Heemser Esch/
Heemse West: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. H. Dorgelo

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

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: .fam. G.J. Otten en Willemien Bult.
Volgende week: geen dienst.
Koster: . de heer Bolks (tel. 263005).
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Herma en Marinka Mulder.
Volgende week: geen dienst.

Koffiedrinken na de dienst
Na afloop van dienst bent u van harte welkom in ‘de Aerninckhoff’
voor een kopje koffie of thee en ontmoetingen. In het bijzonder de
(vakantie)gasten zijn van harte welkom!
Orde van de morgendienst:
Lied 971: 1 en 3
Stilte

Bemoediging en groet
Inleiding

Lied 321: 1,3, 5 en 7
Gebed van ontferming lied 300b: gemeente zingt: Heer ontferm U
Lied 304

Gebed
KND

wegzendlied
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2. Wij geven Gods verhalen door
en wie zich openstelt
ervaart misschien een beetje licht
door wat er wordt verteld.
3. Straks zoeken wij elkaar weer op
en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar.
Het is voor allemaal.
Schriftlezing Jesaja 35, 1- 10

Lied 146:1 en 4
Schriftlezing: Marcus 7:31-37
Lied 534 1 ,4
Overweging

Lied 608: 1 en 3
Dankgebed

Collecte
Slotlied 837: 1 , 3 en 4
Zegen
Zingen: Gezegend gaan wij…..(melodie gezang 319, lb 1973)
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Gezegend gaan wij nu van hier en God gaat met ons mee
en geeft ons moed en levenskracht, zo gaan wij niet alleen.
Amen, amen, amen.

Hessenwegkerk
Vandaag is er in de Hessenwegkerk geen dienst, maar wordt er een
gezamenlijke dienst gehouden in de Witte of Lambertuskerk.

Marslanden “De Matrix”
Vandaag en op de zondag 26 augustus a.s. wordt er in de Matrix geen dienst
gehouden.

Stephanuskerk
Orde voor de avonddienst:
Thematische dienst over het boek ‘Liberaal Christendom’
Zie voor meer informatie en achtergronden de website
www.pknhardenbergheemse.nl
Orgelspel. Welkom. Onze hulp met lied 291 a. Drempelgebed met lied
295 Wek uw kracht en kom ons bevrijden.
Eerste thema: de Vertrekpunten van Liberale theologie. Lezing
Deuteronomium 30 vers 11 t/m 16. Stilte. Lied 316 vers 1 en 4 Het
woord dat u ten leven riep.
Tweede thema het Christelijk narratief. Lezing 1 Johannes 1 vers 1 t/m 3.
Stilte. In gesprek met elkaar. Een verder.
Gebed met lied 326 vers 1 t/m 6 Van ver, van oudsher aangereikt.
Inzameling van de collecte. Wegzending en zegen met lied 430 Met
vrede gegroet en gezegend met licht.
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Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
Rechters 6: 11-24
dinsdag
Rechters 6: 25-40
woensdag Marcus 7: 31-37
donderdag Marcus 8: 1-13

vrijdag
zaterdag
zondag

Marcus 8: 14-26
Efeziërs 5: 21-33
Efeziërs 6: 1-9

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Witte of
Lambertuskerk gegaan naar de familie Mulder, Boslaan 15.
Kerkelijk Bureau:.
In de maand augustus is het kerkelijk bureau gesloten. Ook kunt u deze
maand geen collectemunten halen in De Schakel of in De Esch.
Donderdagavondconcert: op donderdag 23 augustus a.s. kunt u luisteren
naar Frans Dijkstra uit Ommen. Hij speelt in de Höftekerk werken van o.a.
Max Reger, Balbastre, Harm Hoeve en Willem Vogel. Het concert begint
om 20.00 uur, de toegang is vrij (vrijwillige bijdrage aan de uitgang).

Zomertijd: Thematische diensten
In een serie diensten waarin ds. Langbroek voorgaat zijn een aantal
gedeelten uit het boek ‘Liberaal christendom’ leidend. Het is boek is
uitgegeven door uitgeverij Skandalon in 2016 en heeft als ondertitel
‘Ervaren, doen, denken.’ Uitgelegd wordt wat liberale theologie is en wat
daarin een aantal vertrekpunten voor een moderne theologie zijn.
Zie voor een beschrijving van de twee diensten die geweest zijn de
website van onze kerk www.pknhardenbergheemse.nl
Vanmorgen om 10.00 uur in de Opgang te Radewijk en vanavond om
19.00 uur in de Stephanuskerk.
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Wijkgemeente Heemser Esch

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. Bij onbereikbaarheid of afwezigheid van mevrouw
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
Meeleven
De heer H. Nijeboer, Meeuwenstraat 10, verblijft in Röpcke Zweers
Ziekenhuis. De heer W. Mulder, Boslaan 15, verblijft in het Aleida
Kramer Ziekenhuis te Coevorden, Brinkzicht kamer 19, M. v.d. Thijnensingel 1, 7741 GB, Coevorden. Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in
het Aleida Kramer Ziekenhuis te Coevorden. 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
Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen, die mijn man en ik kregen
van de kerk. En allemaal dank voor de mooie kaarten en de vele
telefoontjes die wij ontvingen. Wij zijn er heel blij mee. Een warme groet
van Wiebe en Marjan Mulder, Boslaan.
Hope and dreams
Wist u dat wij bij de kinderkerk elke week collecteren voor Jolene ? Zij
woont in Uganda, in het huis home of Hope and Dreams van Gini Pullen.
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Wij sponsoren haar voor een vast bedrag per maand zodat ze naar school
kan, eten en drinken en kleren krijgt. Helpt u ons mee ?

Vakantie
T/m zaterdag 1 september houden we vakantie. Zondag 2 september mag
ik dan weer bij u voorgaan. Ouderling-kerkelijk werker mw. Neeltje
Jonkers óf ds. Henry Dorgelo vervangen me indien nodig. LvR

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:
Vakantie: van 22 juli t/m 26 augustus 2018 worden er in de Matrix geen
kerkdiensten gehouden.
Wandeling voor ontmoeting.op 26 augustus a.s. kan er gezamenlijk
gewandeld worden in het Vechtpark. Verzamelen in park Heemsermars, bij
het dierenverblijf van de herten en kippen. Start 13.30 uur..

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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