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

Zondag 26 augustus 2018; 12e jaargang nr. 34

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

Diensten

09.30 uur: De Matrix: Marslanden: geen dienst
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: geeen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: gezamenlijke dienst Heemse West en
Heemser Esch: ds. H. Dorgelo;
ouderling: Miny Bril, diaken: Frits Welink
organist: Anneke Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. Holverda
organist: mw. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: hr. G.J. Timmer
organist: Roelof Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. H. Dorgelo
Ouderling: Albert Meijer /diaken: Jan Meilink
organist: Kees Bakker
Kerkdiensten volgende week zondag (02 september):
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. M. Voet
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: ds. J.A.J. Seeleman, Haarlem
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. A. de Lange

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

Witte of Lambertuskerk:
Vandaag is er in de Witte of Lambertuskerk geen dienst. Er wordt een
gezamenlijke dienst gehouden in de Hessenwegkerk.
Begroeting: vandaag: geen dienst; volgende week: mw.J. Ypma en
hr. H. Odink.
Oppasdienst: elke zondag is er oppas voor kinderen van 0 tot 4 jaar in de
Oude Kosterij. Welkom! Vandaag: geen dienst; volgende week: Jennie en
Sophie Altena.

Hessenwegkerk:
Begroeting vandaag fam. F. Hamhuis-de Jonge en hr. B. Wolbink.
Volgende week: fam. B. Stegeman-v.d. Berg en hr. A. Meijer.
Info voor Beamteam: voor donderdag 18.00 uur inleveren (per mail) bij
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Carlos Scherpen.
Kindernevendienst; Gerda Kappert en Hanneke Meilink.
Oppasdienst vandaag: Feronia en Alysha Schottert.
Lector: Rachel Noorlander.
Orde voor de morgendienst:
Het thema is vandaag: “Hoeveel heb je nodig?” Mededelingen, Lied 84:
1 en 3, Onze Hulp en Groet, Inleiding op het thema, Lied 218, Gebed,
KND, “Wij gaan voor even uit elkaar” (Zelfde lied als vorige week),
Lied 848, Marcus 8: 1-21, Lied 392, Preek, Lied 995, Gebeden, Collecte,
Lied 413, Zegen, Amen (3x).
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Op zondag 22 juli jl.
is er iemand met zijn/haar auto tegen onze achterbumper van de auto
aangereden, met als gevolg een deuk in de bumper en barst in het
achterlicht. Dit is gebeurd na de dienst met het uitrijden.
De auto stond geparkeerd aan de Hessenweg, in een parkeervak tegenover
de woning van fam. Meerveld, tijdens de morgendienst.
Heeft u iets gezien of weet u er meer van, wilt u dan contact
opnemen? tel.nr. 06-13487692

Marslanden “De Matrix”:
Vandaag wordt er in de Matrix geen dienst gehouden.

Stephanuskerk:
Orde voor de avonddienst:
Het Bijbelgedeelte dat voor vandaag op het lees/preekrooster staat;
Marcus 8: 1-21, wordt een doublet genoemd. Het verhaal van de 2e
wonderbare spijziging lijkt in alles op het verhaal van de 1e wonderbare
spijziging. Althans als wij de Historisch-kritische methode voor de
exegese volgen. Deze methode wordt door velen nog gezien als ‘de’
methode voor de uitleg van Bijbelverhalen. Maar de ontwikkelingen zijn
ook op het gebied van de Bijbeluitleg verder gegaan en er zijn vele
andere methoden om dit verhaal te benaderen. Vanavond een uitleg over
de Historisch-kritische methode en waarom ze bij de uitleg van dit
Bijbelgedeelte te kort schiet.
Psalm van de zondag Lied 84: 1 en 3, Onze Hulp en Groet, Lied 84: 4 en
5, Gebed, Inleiding op de Bijbellezing, Lied 245, Marcus 8: 1-21, Lied
317, preek, Lied 390, Gebeden, Collecte, Lied 243, Zegen, Amen (3x).
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Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag Deuteronomium 1:1-8 vrijdag
dinsdag
Deut. 1: 9-18
zaterdag
woensdag Deut. 1: 19-33
zondag
donderdag Deut. 1 34-2: 1

Deut. 2: 2-15
Deut. 2: 16-25
Efeziërs 6: 10-17

De bloemen van zondag jl. (gezamenlijke dienst) zijn met een groet vanuit
de kerk gegaan naar: mevrouw Hoorn-Kroesen, Nachtegaalstraat 1.
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 het laatste donderdagavondconcert van dit seizoen. Roelof Hamberg
(Venlo) speelt werken van o.a. Händel, Saint-Saëns, Vivaldi, Ravel en Paul
McCartney (met als thema “vogels”).

Terinzagelegging Rekening 2017 Diaconie
De goedgekeurde Rekening 2017 van de Diaconie kan op afspraak
worden ingezien bij penningmeester Jan Havers (tel. 267251).
Graag bij hem aanmelden vóór 1 september a.s. De Diaconie.

Eind augustus of begin
september wordt de nieuwe
folder van Zin in (voorheen
Voto) bij u bezorgd.
MIS HEM NIET!
Er
staan weer veel boeiende
activiteiten op het
programma in het kader van zingeving en geloofsverdieping. We hopen
velen van u, jong en oud te verwelkomen.
Kijk ook op www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
Oud papier; kunt u alleen vrijdags van 08.30-16.00 uur brengen naar de
container achter de Hessenwegkerk.
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Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken: mw. H. Oldehinkel- Hamhuis, Venneweg 1, ligt in
het ziekenhuis. Gelukkig gaat het weer de goede kant op. Voor
allen die zorgen hebben om zichzelf, hun geliefden of wie dan ook
maar wensen we lieve mensen met aandacht om hen heen toe, en
kracht om het samen te dragen.
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:
Dhr. H. Nijeboer, Meeuwenstraat 10, is deze week thuis gekomen.
Dhr. W. Mulder, Boslaan 15, verblijft in Aleida Kramer te Coevorden,
Brinkzicht kamer 19, M. v.d. Thijnensingel 1, 7741 GB Coevorden.
Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer 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!
Kinderoppasdienst:
De kinderoppasdienst van de gemeente Heemse dreigt te verdwijnen!
Elke zondagmorgen willen we opvang bieden voor kinderen van 0 tot 4
jaar, maar door een tekort aan medewerkers, lijkt hieraan een einde te
komen. We zijn dan ook dringend op zoek naar nieuwe mensen, zodat we
wekelijks met 2 personen op de jongste gemeenteleden kunnen passen.
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Met een kleine uitbreiding van ons team door (jong) volwassenen, wordt
ieder slechts eens in de 3 maanden ingeroosterd en is het dus een kleine
belasting. We zouden het ook fijn vinden, als jongens en meiden vanaf 14
jaar zich zouden aanmelden. Zij kunnen dan samen met een volwassene
ingedeeld worden en zijn zo van grote waarde. Je kunt je aanmelden bij
Marlies Eshuis. Alvast hartelijk bedankt!

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
Vakantie: vandaag is de laatste zondag in de zomerperiode,dat er in de
Matrix geen kerkdiensten wordt gehouden.
Er is een wandeling voor ontmoeting; vandaag kan er gezamenlijk
gewandeld worden in het Vechtpark. Verzamelen in park Heemsermars, bij
het dierenverblijf van de herten en kippen. Start 13.30 uur..

Dopen
Zondag 2 september is er weer dienst in de Matrix.
Er is dan ook dopen. Gedoopt worden: Emma Zwiers, dochter van
Christiaan en Heleen, Edelinckstraat 112 en Liva Idema, dochter
van Tim en Sanne, Irenestraat 4. Mooi te weten, dat Gods liefde
aan het begin van hun levens wordt meegegeven. Komt dat zien!
Voorganger: ds. Martin Voet.
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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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