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

zondag; 28 oktober 12e jaargang nr. 43

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

Diensten
9.30 uur

De Matrix: Marslanden : ds. D. Prins-van den Bosch - Daarle
Ouderling: Alice Stegeman / Diaken: Paul Meijer.
Organist: Nico Aalbers.

10.00 uur

Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. M.B. Plette Vriezenveen
Ouderling: Bé Wolbink. / Diaken: Wim Herbert.
Organist: Dick Huijzer.

10.00 uur

Hessenwegkerk : Heemser Esch: ds. G. Brandorff – Heemse.
Ouderling: Adri Mensink. / Diaken: Frits Welink.
Organist: Anneke Hamberg.

10.30 uur

Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: hr. T. Leferink.
Organist: Barend Blekkenhorst.

19.00 uur

Stephanuskerk : ds. W. van der Wel.
Ouderling: Jelto Drenth. / Diaken: Frieda Pasveer.
Organist: Erik Nijzink.

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

De Matrix: Marslanden: ds. Y. van Benthem.
Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst.
Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo.
Stephanuskerk: ds. H. Dorgelo.

Bij de diensten
Collecten: 1e - Diaconie ; 2e - Ned. Bijbel Genoodschap ; uitgang Onderhoudsfonds.

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting: mw. Eshuis en hr. H. Olsman.
Koster: hr. B. Stoeten – tel. 263479 (morgendienst).
Elke zondag: is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude
Kosterij. Welkom! Oppasdienst: Ruth en Inge op de Haar.
Welkom: Goed dat u/jij er bent! Vandaag is ds. Plette uit
Vriezenveen de voorganger. De avonddienst, in de Stephanuskerk,
wordt geleid door ds. Van der Wel.
Een gezegende zondag gewenst!
Orde van dienst: Intochtslied: Lied 968: 1, 3 en 5 Stil gebed.
Votum en groet. Zingen: Psalm 108: 1 en 4. Het gebod van God.
Zingen: Lied 722: 1, 2 en 3. Gebed. Schriftlezingen: - 1 Samuël
17: 1-9 en 38-51 - Efeze 6: 10-17.
Zingen: Psalm 33: 4 en 6. Verkondiging. Zingen: Lied 723: 1 en
2. Dankgebed en voorbeden. Inzameling van de gaven. Zingen:
Psalm 89: 7 en 8. Zegen.

Hessenwegkerk
Begroeting: Fam. K. Gerrits en mw. E. op de Haar.
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jeroen Marissen.
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.
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Kindernevendienst: gr. 1-4; Esther van der Veen. gr. 5-8; Elise
Pothof.
Oppasdienst: Jacoba Nijzing.
Lector: Fred Hamhuis
Orde van dienst; Intochtslied 622: 1, 2 en 3, Klein Gloria, Votum en
groet. Gz. 231 (LvdK!): 1, 2 en 3, Drempelgebed, Lied (kyrie): Psalm
25: 1, 2, 5 en 10, Smeekgebed, Glorialied 867: 1 en 2, Regels om na
te leven: een eigentijdse vorm van de 10 geboden –vragenderwijs,
Gebed om het Woord. De kinderen gaan naar de kindernevendienst. Wegzendlied kindernevendienst: ‘Wij gaan voor even uit
elkaar’. Schriftlezing: OT: Jesaja 59: 9-19 (lector)
Lied Gz. (Psalm) 41: 1, NT: Marcus 10: 46-52, Lied: Lied Gz. 642:
1 en 8. Verkondiging: “Ga heen, uw geloof heeft u gered”
Antwoordlied 754: 1, 2 en 3. Kinderen komen terug uit de
kindernevendienst. Dankgebed en voorbeden, Onze vader
(gemeenschappelijk gesproken). Inzameling van de gaven.
Slotlied (staande): 538: 1, 2, 3 en 4. Wegzending, Zegen
(gezongen Amen).

Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: Erik en Jacobien Hein
Kindernevendienst: (gr. 1 t/m4), (gr. 5 t/m8).
Oppasdienst: Alien van de Akker en Gerja Kuiperij.
Orde van de morgendienst:
Welkom en afkondigingen ouderling van dienst. Kaarsenlied. Stil
gebed, Intochtslied lied 871 (helemaal) Jezus zal heersen waar de
zon. Votum en groet. Gebed. Zingen: psalm 40:1. Leefregel
Zingen: psalm 40:7. Gebed om verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing door de lector: Exodus 6:2-11. Zingen: Psalm 80:1,2
O God van Jozef, leid ons verder. kinderen gaan naar de
kindernevendienst. Schriftlezing: Mattheüs 11:28-30. Zingen: Lied
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315:1 en 2 Heb dank, o God van alle leven.Verkondiging. Zingen:
Lied 837:1, 2 Iedereen zoekt U, jong of oud. Kinderen komen
terug. Lied van de maand ? Gebeden. Collecte. Zingen: Lied
723:1 en 2 Waar God de Heer zijn schreden zet. Zegen. Gezongen
Amen

Stephanuskerk
Bij de avonddienst: Zondagavond 28 oktober “themadienst over de
oorsprong, geschiedenis en de zin van de zondag nú” In de
avonddienst wil ik – nu er ook in Hardenberg koopzondagen zijn –
stilstaan bij de oorsprong van de zondag. Waarom vieren we die
eigenlijk? Hoe is dat in de loop der eeuwen een “vrije dag geworden?”
En hoe zou je als kerk aan kunnen kijken tegen koopzondagen – die
overal in het land al gaande zijn…, we zijn niet de eersten….? Wie het
een interessant thema vindt…, kom vooral. Wie er niks mee heeft, ga
vooral naar de morgendiensten!
Orde van dienst: Lied 637; Stil gebed; Bemoediging en groet;
Gebed bij de opening van de bijbel; Lezing: Deuternomium 5: 1215; Lezing: Handelingen 20: 1-7; Lezing: Romeinen 14:1-11; Lied
91, bundel 1973; Overdenking; Zingen: het paaslied: 634;
Dankgebed en voorbeden; Inzameling ; Slotzang: 263

Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

Openbaring 2:8-11 vrijdag
Openbaring 2:12-17 zaterdag
Openbaring 2:18-29 zondag
Openbaring 3:1-6

Openbaring 3:7-13
Openbaring 3:14-22

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar Mevr.Lenters-Zwartscholten ,
Peppelweg 1. Uit de Witte of Lambertuskerk naar mw. M. Jans –
Overweg, Marsweg 5. Uit de Matrix naar
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Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00
uur naar de container achter de Hessenwegkerk.
SIEN-dienst: In De Grote Kerk, Kerkplein 22 te Dalfsen, vindt
zondag 4 november een aangepaste viering plaats voor mensen met
een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien Regio Ommen (voorheen Philadelphia). Voorganger in deze dienst
is ds. H. Schipper. Aanvang: 15.00 uur. Het thema is “Een domme
professor”. Muzikale medewerking wordt verleent door Jan en
Sietske Kramer uit Dalfsen. Deze dienst is voor iedereen, wie of
hoe je ook bent. Allemaal van harte welkom. Na de dienst is er
gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop
koffie/thee of ranja.
“Armoede verdient aandacht”: Ondanks de economische groei,
neemt de armoede toe. Ook kinderen hebben hieronder te lijden.
Ouders schamen zich soms en doen hun best om de armoede te
verhullen en zeggen: “Mijn kind komt niet naar school, want het is
ziek”. In werkelijkheid wordt het kind afgemeld, omdat een
traktatie op school te duur is. Voor de diaconie zijn deze gezinnen
en kinderen soms “onzichtbaar”. Kent u zo’n gezin? Laat het de
ouderling, diaken of predikant weten. De diaconie heeft voor deze
kinderen tussen 4 en 12 jaar een verjaardagtas beschikbaar met een
aantal bonnen om een cadeau, taart en traktatie te kopen
Najaarszendingszondag: Op 4 november a.s. Meer kansen voor
inheemse bevolking in Brazilië
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over
hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN,
partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van
gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en
publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van
elkaars cultuur en levensvisie. Op zondag 4 november a.s. is de 1e
collecte in alle diensten bestemd voor dit project.
Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage storten op
rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v. ZWO protestantse
Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. Najaarszendingszondag
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2018.
Namens de ZWO commissie van harte bij u aanbevolen!!
ONZE ACTIVITEIT VOLGENDE
WEEK:
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.

Moderamen WKK Heemser Esch: vergadert donderdag 1
november. Reportages en brieven bestemd voor deze vergadering
kunnen tot donderdag 1 november voor 18.00 uur bezorgd of gemaild
worden bij de scriba. Bisschopshof 65. Mailadres: scribaheemseresch@ pknhardenberg-heemse.nl
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon:
0523-680833. E-mail: kerkelijkbureau@pknhardenberg-heemse.nl
Openingstijd: dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en kunt u
collectemunten halen.

Wijkgemeente Heemser Esch
Meeleven: Mw Gerda Versteeg, Elzenlaan 6, is afgelopen
weekeinde na een zeer ongelukkige val met de fiets in Isala
opgenomen, waar ze afgelopen week alsnog geopereerd is. Een
aantal ribben is op diverse plaatsen gebroken. Een zeer pijnlijke
aangelegenheid. We hopen dat ze goed mag herstellen.
Bedanken: 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
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
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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
Meeleven: We denken aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin,
familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht
en gebeden!
Wij gedenken (1): Dinsdag 23 oktober is op 75-jarige leeftijd mw.
Hermina Nijeboer-Reurink, Burgemeester Bramerstraat 68,
overleden. Sinds 22 februari 2015 was zij de weduwe van Johan
Nijeboer. A.s. dinsdag wordt om 10.30 uur een afscheidsdienst
gehouden in ‘de Lariks’, waarna de begrafenis op ‘Larikshof’ zal
plaatsvinden. Er is gelegenheid de familie te condoleren vanaf
10.00 uur. We denken in ons gebed aan haar kinderen,
kleinkinderen en allen die haar moeten missen.
Wij gedenken (2): Woensdag 24 oktober is mw. Mina JansOverweg, Marsweg 5, overleden. Vorige week donderdag kwam
ze, na een ziekenhuisopname, weer thuis. Nog geen week later is
ze overleden. De begrafenis vindt plaats op woensdag 31 oktober
op ‘de Larikshof’. Daaraan voorafgaand wordt een
gedachtenisdienst gehouden in de Witte of Lambertuskerk, die
aanvangt om 10.30 uur. Vanaf 10.00 uur is er gelegenheid de
familie te condoleren. In ons gebed denken we aan de kinderen en
kleinkinderen, aan zus Geertje Overweg, die samen met Johan in
hetzelfde huis woonden, aan de familie en allen die haar moeten
missen.
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!
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Oogstdienst: Op zondag 11 november is er een Oogstdanktdienst.
Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart samen met de Leiding
van de Kinderkerk. Wij zouden het mooi vinden als zo veel
mogelijk kinderen en ouders aanwezig zullen zijn. Ook kan er fruit
gebracht worden op zaterdag 10 november tussen 13.30 en 14.30
uur (fruit en/of iets wat op een fruitschaal past) in de Oude
Kosterij. De leiding van de Kinderkerk draagt er zorg voor dat dit
fruit mooi verpakt wordt. Zondag na afloop van de kerkdienst
hopen we als leiding met zo veel mogelijk kinderen en eventuele
ouders het fruit te brengen naar de mensen in Clara Feyoena Heem.
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.
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

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:
pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl. In dat geval wordt u
z.s.m. teruggebeld of gemaild.
Kopij voor Kerkcontact kunt u per mail aanleveren tot uiterlijk
donderdag 18.00 uur aan: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

8

