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Diensten 4 november
9.30 uur

De Matrix: Marslanden: ds. Y. van Benthem
Ouderling: Egbert Odink. / Diaken: Gerko van den Akker,
Organist: Hans Niezink

10.00 uur

Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst

10.00 uur

Hessenwegkerk : gezamenlijke dienst Heemser Esch /
Heemse West. ds. H. Dorgelo.
Ouderling: Jan Noorlander. / Diaken: Albert Jan Odink.
Organist: Kees Bakker.

10.30 uur

Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mw. M. Veenstra.
Organist: hr. J. H. Harsevoort.

10.30 uur

Schoutenhof: hr. R. Lamain.
Organist: Roelof Kuiperij.

19.00 uur

Stephanuskerk ; ds. H. Dorgelo.
Ouderling: Hans Roepers. / Diaken: Ineke Meinen.
Organist: Hennie Davenschot.

Dankdag voor gewas en arbeid 7 november.
19.30 uur

Witte of Lambertuskerk: ds. W. Visscher.
Ouderling: Ina Muis. Diaken: Johan Hamhuis.
Organist: Dick Huijser.

Kerkdiensten volgende week zondag 11 november.

9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

De Matrix: Marslanden; ds. P. Langbroek.
Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Hessenwegkerk: Heemser Esch: mw. E. Kolthof.
Stephanuskerk: ds. A. de Lange.

Bij de diensten
Collecten: 1e Najaarszendingscollect: Meerkansen voor de inheemse
bevolking van Brazilië ; 2e Kerk ; uitgang Onderhoudsfons.
Witte of Lambertuskerk: Geen dienst.
Van harte welkom in de kerk! Voorganger in de gezamenlijke
dienst, die gehouden wordt in de Hessenwegkerk, is vanmorgen ds.
Dorgelo. De avonddienst in de Stephanuskerk wordt eveneens door
ds. Dorgelo geleid. Graag wijs ik ook nog op de dankdagdienst a.s.
woensdag om 19.30 uur in de Witte of Lambertuskerk met ds.
Visscher uit Dedemsvaart als voorganger.
Een gezegende zondag gewenst!
Hessenwegkerk gezamenlijke dienst met Heemse West.
Begroeting: Fam. A. Nijman-Sok / Peter Pot.
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Erwin Schroer.
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; Renate Bruins. gr. 5-8: Esther van
Dijk.
Oppasdienst: Janine Roepers / Danike Hamhuis.
Lector: Gerda Kappers.
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Orde van dienst; Het thema van de morgendienst is: “Het klopt
niet meer.” Welkom, Lied 126a, Onze Hulp en Groet, Opwekking
488 (Heer ik kom tot U), gebed, KND, wegzendlied: Iedereen is
anders. https://www.youtube.com/watch?v=AMJDJaqalfE,
Marcus 12: 18-27, Lied 750: 1, 5 en 7, preek, Lied 753, gebeden,
Opwekking 436 (Onze Vader), Slotlied Opwekking 767 (Open en
Eerlijk), zegen (amen 3x).
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: Fedde en Fenny Kroon.
Kindernevendienst: (gr. 1 t/m4) Gerdien Borger, (gr. 5
t/m8).Mannette Batterink
Oppasdienst: Lizeth ten Have / Mirjam Meilink.
Orde van de morgendienst: (doopdienst). Zingen: Samen in de naam
van Jezus : 1 – 2. Welkom en mededelingen. Aan steken van de kaars
en openen van de bijbel. Bemoediging en groet. Gesprek met de
kinderen. Bediening van de doop. Zingen: Geroepen om te zingen 79 :
1, 3, 4. Kinderen naar de evendienst. Gebed. Schriftlezing Luccas 18 :
9 – 17. Zingen Lied 8a : 1 – 2 – 3. Verkondiging. Zingen / luisteren:
Sela ‘verborgen rijkdom’. Kinderen komen terug. Dankgebed en
voorbede. Onze Vader. Zingen Lied 347 : 1 – 3. Inzameling der
gaven. Slotlied: Lied 425. Zegen.
Stephanuskerk
Orde van de avonddienst: Geen orde van dienst ontvangen
Witte of Lambertuskerk: Dankdag.
Orde van dienst: Geen orde van dienst ontvangen
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Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
Psalm 21
dinsdag
Marcus 11:27-33
woensdag Marcus 12:1-12
donderdag Marcus 12:13-17

vrijdag
Marcus 12:18-27
zaterdag Marcus 12:28-34
zondag Openbaring 5:1-14

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de
Hessenwegkerk gebracht naar. fam. A. Prins, Wielewaalstraat 20.
Uit de Witte of Lambertuskerk naar dhr. E. Dorgelo, Oostloorn, kamer
14. Uit de Matrix naar:
Voorbedendoosje Hessenwegkerk en Witte of Lambertuskerk:
Er staat een voorbedendoosje op de balie in de Esch en onder de
toren in de Witte of Lambertuskerk. U kunt thuis uw voorbede op
papier zetten en vervolgens in het witte voorbedendoosje leggen.
SIEN-dienst 4 november: In De Grote Kerk, Kerkplein 22 te
Dalfsen, vindt vandaag 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
Sirkelslag kids: voor groep 6, 7 of 8 van de basisschool. Zit je in
één van deze groepen, dan zouden we het erg leuk vinden om
jullie op 16 november a.s. te zien, zodat we er met elkaar een
gezellige en spannende avond van kunnen maken, vrienden zijn
ook van harte welkom. De avond begint om 19.00 uur in De Esch
bij de Hessenwegkerk en duurt tot ongeveer 21.15 uur. Aanmelden
is noodzakelijk en wel voor 12 november via 271944 of
repothof@gmail.com groet Renate en Elise
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Oogstdankdienst: 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.
Ouderengroep. De Ouderenmiddag op donderdag 8 november
a.s. vindt plaats in de Esch, let op: aanvang 15.00 uur! Eerst
Bingo spelen en na de pauze aan tafel gaan om lekker stamppot te
eten. Van harte welkom! Tot ziens in de Esch. Voor vervoer:
G.J.Bolks, tel . 263005.
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon:
0523-680833. E-mail: kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.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 week
opgenomen in een revalidatiecentrum, De Posten 135, 7544 LR
Enschede, in de buurt van haar man en dochter. We hopen dat haar
(waarschijnlijk langdurige) revalidatie goed mag verlopen.
Mannita Sierink, Rembrandtstraat 34, heeft op haar verjaardag, een
prachtig cadeau gekregen. De uitslag na de operatie: geen
kwaadaardige tumor, wel een heel bijzondere. Ze was erg dankbaar
dat er zoveel mensen aan haar gedacht hebben door haar een
kaartje te sturen met lieve en troostrijke woorden, door voor haar te
bidden. Ze is erg blij met zoveel liefde.
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Bedankt: Blij verrast waren we met het prachtig bloemstuk dat we
van de wijkgemeente Heemser Esch mochten ontvangen.
Veel dank hiervoor. Medeleven doet goed! Het herstel van- en het
zien met het rechteroog van Albert zal naar verwachting nog
maanden duren. Een hartelijke groet Albert en Mini Prins.
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: Vrijdag 26 oktober is op 84-jarige leeftijd dhr.
Hermannus (Mans) Slotman overleden. Hij verbleef al geruime tijd
in Clara Feyoena Heem. Sinds 7 maart was hij weduwnaar van
Marie Slotman-Pullen.
De begrafenis vond jl. vrijdag plaats na een afscheidsdienst in de
Witte of Lambertuskerk. We denken in ons gebed aan de kinderen
en kleinkinderen en allen die Mans Slotman moeten missen.

Bedankt: Hartelijk bedankt voor de vele kaarten die we mochten
ontvangen op ons 50 jarig huwelijks feest .Het is voor ons een fijne
dag geworden waar we heel dankbaar voor zijnMet een groet van
freek en jansje godeke.
Bedankt voor de bloemen van de kerk. Het heeft mij heel goed
gedaan. E. Dorgelo, Oostloorn
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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:
Marslandendienst. In deze dienst wordt Lisa Peters gedoopt.
Bedankt.
Geboren.
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
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