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

zondag; 30 september 12e jaargang nr. 39

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

Diensten
9.30 uur

De Matrix: Marslanden: ds. Y. van Benthum.
Ouderling: Gerjan Grootenhuis / Diaken: hr. G. van den
Akker./ Organist: Hans Niezink.

10.00 uur

Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort.
Ouderling: hr. R. Schoenmaker / Diaken: mw. T. van Faassen.
Organist: Dick Huijser

10.00 uur

Hessenwegkerk : Heemser Esch: ds. H. Dorgelo. (HA)
Ouderling: mw. H. op de Haar. / Diaken: hr. J. Hamhuis.
Organist: Anneke Hamberg.

10.30 uur

Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. J.W. Moolhuizen.
Organist: Roelof Kuiperij.

10.30 uur

Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: hr. G. Overweg.
Organist: hr.B.Blekkenhorst

19.00 uur

Stephanuskerk ds. A. de Lange. (CH)
Ouderling: mw. M. Hoving./ Diaken: mv. M. Kollen.
Organist: Tinus Broekroelofs.

Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

De Matrix: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans.
Witte of Lambertuskerk: Heemse West: hr. J. Eertink - Rijssen.
Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo.
Stephanuskerk: ds. W. van der Wel. (BA)

Bij de diensten
Collecten: 1e ; Kerk in het midden oosten. 2e ; Kerk. Uitgang:
Onderhoudsfonds
Versterk de kerk in het Midden-Oosten
Vandaag is de eerste collecte in de dienst bestemd voor de “Kerk in het
Midden-Oosten”.
De kerk in het Midden-Oosten houdt haar deuren open en biedt mensen
hulp met voedselpakketten en onderdak. Ze delen wat ze hebben. Maar
de rek lijkt eruit. Veel meer vluchtelingen kunnen kerken niet bergen.
Toch houden ze stand, soms tegen beter weten in. Ze voelen zich
regelmatig alleen staan.
Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage storten op
rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v. ZWO protestantse
Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. Versterk de Kerk in het MiddenOosten. Namens de ZWO commissie en het College van Diakenen van
harte bij u aanbevolen!!

Witte of Lambertuskerk:
Vandaag is het een mooie zondag, omdat we drie nieuwe ambtsdragers
mogen bevestigen en een aantal anderen herbevestigd wordt. Ook nemen
we afscheid van twee ouderlingen en een diaken. We lezen 1 Petrus 5: 111. Na afloop van de dienst is er koffiedrinken in ‘de Aerninkhoff’. De
avonddienst in de Stephanuskerk wordt geleid door ds. De Lange.
Een gezegende zondag gewenst!
Begroeting: mw. J.Ypma-Okma / mw.H.Platjes.
Koster: hr. B.Stoeten. tel. 263479 (morgendienst)
Elke zondag: is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Ellen Bril.
Orde van dienst;
rgelspel; afkondigingen; intochtslied: Psalm 135: 1 en 10; moment voor
persoonlijk gebed; gezongen votum
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groet; gezongen amen

Lied: 16 (Hemelhoog) (zei bijlage) Als een hert dat verlangt naar
Later; leefregel; lied: 130a: 1 en 3 ; gebed om vergeving en verlichting
met de Heilige Geest; voor de kinderen; de kinderen gaan naar de
kinderkerk; schriftlezing: 1 Petrus 5: 1-11; lied: 970; verkondiging; lied:
362; afscheid ambtsdragers; lied: Psalm 90: 8; (her)bevesting
ambtsdragers; lied: 363; dankgebed en voorbeden; inzameling van de
gaven; slotlied: 704; wegzending en zegen; gezongen amen (3x);
uitleidend orgelspel

Hessenwegkerk
Begroeting: Fam. H.Brink – Brink. /Jan Noorlander.
Info voor Beamteam: voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Frits van Dijk.
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 worden uitgenodigd.
Kindernevendienst: gr. 1-4; Esther van Dijk. gr. 5-8; Marieke
Grendelman.
Oppasdienst: Lisa Kappert.
Lector: Janine Roepers.
Orde van dienst; Het thema van vanmorgen is: “Wie hoort erbij?” In deze
dienst vieren wij ook met elkaar de Maaltijd van de Heer. Lied 139B, Onze
Hulp en Groet, Inleiding op het thema, zingen: 10.000 redenen
https://www.youtube.com/watch?v=e-UhikQVG5Q, Gebed, KND, zingen:
“Door dik en dun” https://www.youtube.com/watch?v=k0qf-o1l2OM,
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Marcus 9: 30-50, Lied 782, preek, Lied 838 (collecte tijdens dit lied),
Avondmaal, tijdens avondmaal zingen wij: Lied 379 en 395, Dankgebed,
Slotlied 419, Zegen (amen 3x).

Marslanden “De Matrix”
Begroeting: Egbert - Gina Odink.
Kindernevendienst: (gr. 1 t/m4), Anke Lamberink. (gr. 5 t/m8). Mannette
Batterink.
Oppasdienst : Allien van de Akker ./ Karin Wilpshaar.
Welkom: Vandaag gaat ds Yvonne van Benthem voor (i.p.v. Ds. Jonker) . U
wordt van harte uitgenodigd om kennis te maken met onze nieuwe
wijkpredikant in de Matrix !
Orde van dienst:
Stephanuskerk
Orde van de avonddienst: ….

Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
Maandag
Dinsdag
Woensdag
donderdag

Rechters 11:1-11
Rechters 11:12-27
Rechters 11:28-40
Psalm 35:1-10

Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Psalm 35:11-28
Marcus 10:1-16
Marcus 10:17-31

De bloemen: van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk
gebracht naar. mw. Oldenhinkel-Hamhuis, Venneweg 1.
Uit de Witte of Lambertuskerk naar hr G. Bouwhuis, Clara Feyoena Heem,
unit 3.
Uit de Matrix, van zondag 16 sept. Naar fam. Van Lingen, Ervenweg 58 en
van zondag 23 sept. Naar hr. Westereng, Blanckevoortallee 26
ONZE ACTIVITEITEN
BEGINNEN:
1) Cursus “Kom Heilige Geest”; drie
avonden met
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ds. De Kok; start 1 oktober; 20.00 uur; Aerninckhoff.
2) Film ”The good lie”; eenmalig: 10 oktober; 20.00 uur;
Bios Hardenberg (Voorveghter); entree € 5,-.
Kijk ook op: www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
Ambtsdragersconferentie: Aan alle ambtsdragers van de PKN
gemeenten, Hervormde gemeenten en Gereformeerde kerken in de
classis Hardenberg en Ommen.
Hierbij nodigen wij u uit voor de Ambtsdragers conferentie die D.V.
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,
mw. Gineke Peltjes
0523 300854
06-30955705 ginekepeltjes@gmail.com
Groen gezocht: In de week van 8 december gaan we weer kerstbakjes
maken voor de kerstmarkt van zaterdag 15 december bij de
Stephanuskerk. Hiervoor zijn we veel groen nodig. Wilt u aan ons
denken, mocht u binnenkort gaat snoeien? Voor info: Erica Meijerink,
tel: 06-33580001 of Janneke Meijer, tel: 06-57050404.
Dankwoord: Fam. Oordt uit Rheeze bedankt de PKN gemeente Heemse
voor de vele blijken van liefde en meeleven m.b.t. de ziekte en overlijden
van Eefke Oordt.
Oud papier: kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur
naar de container achter de Hessenwegkerk.
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Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijd:
dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en kunt u collectemunten halen.

Wijkgemeente Heemser Esch
Meeleven: Geen vermeldingen.
Bedankt:
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 kunt u per mail aanleveren tot uiterlijk
donderdag 18.00 uur aan: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Wijkgemeente Heemse West
Gedenken: Op 25 september is in het hospice op 91-jarige leeftijd mw.
Frederika Gerritdina Koersen – Stoeten, Frits de Zwerverlaan 2/1
overleden. Sinds 8 januari 2009 was ze weduwe van Marten Koersen.
Een lieve en gelovige vrouw is heengegaan. Zaterdag 29 september vond
de afscheidsdienst plaats in de Witte of Lambertuskerk, waarna zij
begraven werd op de begraafplaats achter de kerk. We denken aan haar
kinderen en kleinkinderen en bidden om Gods vertroostende nabijheid.
Meeleven: In Clara Feyoena Heem (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!
Bedankt: Lieve kinderen en leiding van de kinderkerk. Wat vond ik daar op
de deurmat in onze hal. Een prachtige kleurplaat van jullie allemaal, met
jullie namen erboven. Geweldig zo mooi als het was. Het staat in mijn man
zijn kamer op de tafel naast de t.v., zo kan hij er mooi naar kijken. Heel
hartelijk dank daarvoor van ons samen. En de groetjes voor jullie allemaal.
Fam. Mulder v.d. Boslaan.
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Bereikbaarheid: ds. L. van Rikxoort, Brandweg 14, 7771 DB Heemse,
tel.nr. 857189.E-mail: 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
Meeleven: Wij denken aan allen die die zorgen hebben binnen hun
gezin, familie en vriendenkring.
Bedankt: Ik werd verrast met de bloemen die ik ter gelegenheid van
mijn verjaardag mocht ontvangen. Hartelijk dank !
Leno Westeneng.
Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen dat wij zondag 16
september kregen voor onze verjaardagen tijdens de intrededienst in de
Matrix van Ds. Van Benthem.
Wij waren er heel blij mee. Jan Willem en Hermien van Lingen
Pastoraat: Heeft u behoefte aan bezoek voor uzelf of voor iemand in uw
om- geving, dan kunt u contact opnemen met de pastoraal coördinator.
De pasto- raal 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:
pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl. In dat geval wordt u z.s.m.
teruggebeld of gemaild.
Pastoraal team:
Het pastorale team vergaderd 17 oktober om 20.00 uur in de Matrix
Dopen in oktober:
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
die zondag is ds. Yvonne van Benthem. Graag opgeven voor donderdag
4 oktober bij scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl en
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yvonnevanbenthem@pknhardenbergheemse.nl . Er zal een
voorbereidingsgesprek zijn. Zo mogelijk met alle doopouders tegelijk.
Tienerdienst:
Zondag 30 september is er weer tienerdienst in de 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
Vacatures:
We hebben inmiddels de vacatures aardig kunnen invullen, echter we
missen nog iemand die ons kan helpen met de financiële zaken in onze
wijk. 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
Kopij voor Kerkcontact kunt u per mail aanleveren tot uiterlijk
donderdag 18.00 uur aan: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

8

