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

zondag; 11 november 2018 12e jaargang nr. 45

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

Diensten
9.30 uur De Matrix: Marslanden: ds. P. Langbroek.
Ouderling: / Diaken: Jenet Bel.
Organist: Fedde Kroon.
10.00 uur Witte of Lambertuskerk: Heemse West:ds. L.van Rikxoort. Oogstdienst
Ouderling: Hennie Otten. / Diaken: Herm Odink.
Organist: Dick Huijser
10.00 uur Hessenwegkerk : Heemser Esch: mw. E. Kolthof.
Ouderling: Janine Roepers./ Diaken: Ineke Meinen
Organist: Klaas Gerrits.
10.30
uur

Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: hr. H. Ekenhorst.
Organist: H. Kemink.

19.00 uur Stephanuskerk: ds. A. de Lange.
Ouderling: Jo Kampman./ Diaken: Harry Overweg.
Organist: Tinus Broekroelofs.
Kerkdiensten volgende week zondag
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

De Matrix: ML. Ds. W. van der Wel. (HA)
Witte of Lambertuskerk: HW: ds. G. Holverda - Hardenberg
Hessenwegkerk: HE: ds. H. Dorgelo. (HA)
Stephanuskerk: CZ: ds. PJH. Noordmans.

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie ; 2e Kerk ; uitgang Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting; Henrieke van Dijk./ Hr. J.Jans
Koster: hr. B. vd Poll, tel: 264313.

Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Rina Zandman en Willianne Polman.
Welkom: Vandaag zijn we bij elkaar voor de oogstdienst. Aan de dienst
werken behalve de organist ook de kinderen van de kinderkerk mee. Er is
een gekopieerde orde van dienst. Het thema is: ‘Alles geef ik U!’ De
avonddienst in de Stephanuskerk wordt geleid door ds. De Lange. Een
gezegende zondag gewenst!
Koffiedrinken na de dienst
De kinderen en de leiding van de kinderkerk zullen na de dienst het
bijeengebrachte fruit naar de bewoners van Clara Feyoena Heem
brengen. U bent van harte welkom in de ‘Aerninckhoff’ voor een kopje
koffie of thee.
Orde van de morgendienst: orgelspel; welkom en afkondigingen; lied:
Psalm 65: 1, 4 en 5 (de Nieuwe Psalmberijming) moment voor
persoonlijk gebed; votum en groet; gezongen votum; groet; gezongen
amen; inleiding; lied 716; de Tien Woorden voor kids; gebed om
ontferming; lied van de maand: 488 (Opwekking) ‘Heer, ik komt tot U’;
binnenbrengen van het fruit terwijl we zingen: ‘Handen heb je om te
geven’; gebed om de opening van het Woord; schriftlezing: Markus 12:
41-44; lied: 912: 1,3, 4 en 6; kinderpreek ‘Alles geef ik U!’; lied: ‘Dank
God voor alles wat leeft’; dankgedichtje; dankgebed en voorbeden;
collecte; slotlied 978; wegzending en zegen; gezongen amen (3x)
Medewerkenden: René Hamhuis en Marijn Oelen (uitdelen orde van
dienst), Dick Huijser (orgel), Lienke Zandman (Schriftlezing), Ruben
Eshuis (gedichtje), Wout en Pien Konkelaar (collecte), u en jullie
allemaal!
Hessenwegkerk:
Begroeting: Fam. Joh. Brink-Beukenkamp / Adrie Mensink
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.
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Kindernevendienst: gr. 1-4; Mariska de Vries. gr. 5-8: Hester op de
Haar.
Oppasdienst: Petra Veurink.
Tienerdienst: Cindy en Marieke Grendelman.
Lector: Alice Makkinga.
Orde van dienst; Welkom; Lied 221:1,3; Klein Gloria; Onze Hulp en Groet;
gebed; Lied 885:1,2; gebed, KND, wegzendlied: Opwekking 488: De kracht
van uw liefde; Inleiding op de dienst; Prediker 3: 1-8 / 11-13 (Bijbel in
Gewone Taal); Lied 720: 1,2,3,4,5 (melodie gz 488a); Prediker 11: 7-10 t/m
12:1-7 (Bijbel in Gewone Taal); Lied 848: 1,2,3,4,5 (Melodie lied 280);
Overdenking; Lied 218: 1,2,3,4,5; Gebeden; Collecte; Slotlied: Ga dan op
weg (melodie lied 868), Zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting: Jan en Dixy van Kamer.
Kindernevendienst: (gr. 1 t/m4) Anke Lamberink, (gr. 5 t/m8). Marirke en
Gerjan Grootenhuis.
Oppasdienst: Mirjam Hakkers / Wendy Lambers.
Orde van de morgendienst: Welkomstwoord door de ouderling van
dienst. Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen.
Begroeting. Drempelgebed met lied 36 a Bij U is de bron.
Het verhaal van Sint Maarten. Naar de nevendienst.
Glorialied: 287: 1 ,2 en 5.
Lezing: Marcus 10: 46 t/m 52. Lied: 534: Hij die de blinden weer liet
zien. Overweging. Lied: 839: vers 1, 3 en 4.
Dankgebed en voorbeden. Collecte.
Wegzending en Slotlied: 1014 Geef vrede door.Zegen.
Stephanuskerk
Orde van de avonddienst Geen orde van dienst ontvangen….
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Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
Openbaring 6:1-8
dinsdag
Openbaring 6:9-17
woensdag
Openbaring 7:1-17
donderdag Rechters 17:1-13

vrijdag
zaterdag
zondag

Rechters 18:1-10
Rechters 18:11-31
Psalm 16

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk
gebracht naar. Mw. M. Sierink, Rembrandtstraat 24.
Uit de Matrix naar: hr. Van de Berg, Oostloorn K 146.
Activiteitencommissie Hessenwegkerk: De activiteitencommissie
vergadert dinsdag 13 november a.s. om 13.30 uur in De Esch.
We rekenen op een goede opkomst.
Naoberlunch: De volgende Naoberlunch is op 14 nov.
Opgave voor maandag 12 nov. om 18.00 uur.
Tel.262216 of per mail: jtmeerveld@hotmail.com.
Evensong: geörganiseerd door Interkerkelijk koor Zevenmaal op
zondagavond 18 november in Stephanuskerk
De dienst begint om 19.00 uur en wordt geleid door ds. Pieter
Noordmans.
Het koor staat sinds bijna 1 jaar onder de enthousiaste leiding van
dirigent Tobias Bethlehem en de orgelbegeleiding wordt verzorgd door
Anneke Hamberg.
Vast onderdeel is het ‘Magnificat’ (Lofzang van Maria) en het ‘Nunc
Dimittis’ (Lofzang van Simeon) die in de versie van H. Brewer wordt
uitgevoerd. Verder zal het koor een bewerking van psalm 16 ten gehore
brengen en nog een aantal Engelstalige hymnes, zoals ‘God so loved the
world’ en ‘If ye love me’. Daarnaast wordt met de hele gemeente de
Nederlandstalige liederen ‘Ongestraft mag liefde bloeien’ en ‘Maak heel
mijn leven tot een lied’ gezongen in samen- en wisselzang met het koor.
Naast de lofzangen zijn er gebeden, twee schriftlezingen en een moment
van stilte.U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dienst mee te
maken.
Scriba: Wat betreft de post worden de taken van de scriba overgenomen
door Jan Noorlander. Het nieuwe e-mail adres is: scriba-
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heemseresch@pknhardenbergheemse.nl Postadres: Bisschopshof 65,
7772 WG Hardenberg
ONZE AANSTAANDE ACTIVITEITEN:
Naast de reeds gestarte activiteiten (zie
website) is er op donderdag 29 november
het Publieksdebat. Onderwerp: “Winkels
open op zondag?!”; 20.00 uur; o.l.v. ds.
Van der Wel; LOC, Parkweg; Toegang gratis; koffie/thee:
€ 2,- per kop. Kijk ook op: www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
PCOB november: Op Woensdag 14 November houdt de PCOB
Hardenberg-Heemse haar bijeenkomst weer in Oostloorn.
We komen bijeen in het Klokhuis J.C.J. van Speykstraat 14 te
Hardenberg. Deze middag komt Dhr.Hoefman van de Brandweer
Hardenberg ons vertellen over de brede taak van de brandweer.Ook
preventie zal zeker aan de orde komen.We kunnen vast nog wat leren
voor onze veiligheid.We beginnen om 14.30.Ook nieuwe leden zijn
hartelijk welkom. Voor info 0523-272019.
Armoede verdientaandacht: Ons land telt 320.000 werkende armen;
dat is 4,6% van alle werkenden. Vooral zelfstandigen zonder personeel,
werkende alleenstaanden en werkenden met een migratie-achtergrond
lopen een verhoogd risico arm te zijn. Zij zijn vooral arm doordat zijzelf
en/of hun huisgenoten te weinig uren (kunnen) werken om genoeg
inkomen te genereren of doordat ze per uur te weinig verdienen. Voor de
diaconie zijn deze gezinnen en hun kinderen “onzichtbaar”. Kent u zo’n
gezin? Laat het de ouderling, diaken of predikant weten. De diaconie
heeft voor de kinderen tussen 4 en 12 jaar uit deze gezinnen een
verjaardagtas beschikbaar.
Kopij Kerkklank: Morgen (maandag 12 november) moet de kopij voor
Kerkklank binnen zijn. Wie nog iets heeft, bijvoorbeeld met het oog op
Kerst, kan dat tot 18.00 uur inleveren.
kerkklank@pknhardenbergheemse.nl of bij mij, LvR
Website Heemser Esch:Voor nieuws in de wijkkunt u tevens terecht op
www.pknhardenbergheemse.nl/heemseresch. Het aanleveren van
interessante items kan via email: heemseresch@pknhardenbergheemse.nl.
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Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. 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 is in een
revalidatiecentrum, De Posten 135, 7544 LR Enschede, in de buurt van
haar man en dochter.
Wij gedenken: Op 3 november is op 70 jarige leeftijd overleden Gerrit Jan
Wilps. Na een brommerongeluk op jonge leeftijd was het leven voor Gerrit
niet gemakkelijk. Hij had echter het vermogen om er iets van te maken. Hij
was altijd opgewekt en blijmoedig. Zijn geloof gaf hem kracht en moed om
het leven van de zonnige kant te zien. We leven mee met zijn broers en
schoonzussen, die er altijd voor hem waren. Hij heeft hun leven mede
gekleurd. Afgelopen donderdag hebben we zijn leven in de Hessenwegkerk
herdacht en hem begraven naast zijn zusje, die als peuter overleden is en zijn
ouders aan de Scholtensdijk.
Huwelijksjubileum: Op donderdag, 15 november, zijn Gezinus en Tineke
Olsman-Cornello, Weidebuurt 16 7771 CZ, 50 jaar getrouwd te zijn. Het
stemt hen tot dankbaarheid dat ze al zoveel jaren gelukkig samen zijn. Wij
wensen hen samen met hun kinderen en kleinkinderen een prachtige dag toe
en nog vele gezegende jaren samen.
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.
Viering van het H. Avondmaal: Op 28 november vieren we weer het
H. Avondmaal lopend en zittend . Met grote en kleine bekers en met wijn
en druivensap. Gemeenteleden die het H. Avondmaal zittend willen
vieren gaan in de 2e ,3e en 4e kerkbank van het middenblok zitten, die
hiervoor gereserveerd zijn. De ambtsdragers krijgen als eerste brood en
wijn, en daarna ontvangen de gemeenteleden in de kerkbanken brood en
wijn. De kerkgangers die het H. Avondmaal lopend vieren worden
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vervolgens genodigd door de diaken. De wijn ( met alcohol! ) zit in de
grote bekers en in de kleine bekertjes zit druivensap.
Een goede viering gewenst!
De Diaconie
Wijkkerkenraad: De Wijkkerkenraad Heemser Esch vergadert op
donderdagavond 15 november om 19.30 uur in de Esch. De
vergaderstukken zijn per mail verzonden.
Kopij voor Kerkcontact kunt u per mail aanleveren tot uiterlijk
donderdag 18.00 uur aan: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Wijkgemeente Heemse West
Wij gedenken: Vrijdag 2 november is op 86-jarige leeftijd mw. Geesje
Ter Wielen – Mulder overleden. Ze verbleef al geruime tijd in Clara
Feyoena Heem (de Esch). Ze is in het vertrouwen dat de Heer haar herder
was gestorven. Donderdag 8 november kwamen we in de Witte of
Lambertuskerk bijeen voor een dankdienst voor haar leven, waarna de
begrafenis plaatsvond op Larikshof. We wensen haar (klein)kinderen
veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe!
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
Bedankt. Twee weken geleden werden mijn vrouw en ik verrast doordat
we de bloemen mochten ontvangen uit de kerk ter gelegenheid van ons
25-jarig huwelijksjubileum. Hartelijk dank hiervoor! We voelen ons
gezegende mensen dat we dit mochten vieren, samen met onze lieve
kinderen, naaste familie, vrienden en kennissen. Groet Erik en Inge van
Faassen-Kleinlugtenbeld
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
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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.
Bezoekproject 65-80 jaar. Op 28 november 2018 is er een
voorbereidingsavond voor de gemeenteleden die op bezoek gaan bij
andere gemeenteleden in de leeftijdscategorie 65 tot 80 jaar. Dit om de
onderlinge band te verstevigen. Het gesprek is het belangrijkste. Wij
hebben al enkele bezoekers, maar daar kunnen nog wel een paar bij zodat
we nog meer mensen kunnen bezoeken! Je kan je nog aanmelden dat kan
bij Gerhardus de Haan, telefoon 0523-852157 of email pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl
Herhaalde oproep ouderling kerkrentmeester We hebben inmiddels
de vacatures aardig kunnen invullen, echter nog niet de vacature van
ouderling-kerkrentmeester. 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
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