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

zondag 01 juli 2018; 12e jaargang nr. 26

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

Diensten

9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P.J.M.A. van Ool, Tynaarlo
Ouderling: dhr. G. Odink / Diaken: dhr, G. van den Akker
Organist: Hans Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch/HeemseWest:
gezamenlijkedienst: ds. H. Dorgelo
Ouderling:mv. M. Bril / Diaken: dhr. J. Meilink
Organist: Klaas Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. E. Odink
Organist: ???
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mv. M. Veenstra
Organist: ???
19.00 uur: Stephanuskerk (HE): ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. B. Schraa / Diaken:
Organist: Kees Bakker
Kerkdiensten volgende week zondag (8 juli):
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. M. Voet, Hardenberg
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mw. N. Jonkers-Salomons
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalder: ds. W. van der Wel

Bij de diensten
Collecten: 1e jeugdwerk KIA; 2e kerk ; uitgang: onderhoudsfonds.
Witte of Lambertuskerk: Begroeting vandaag: Geen dienst
Volgende week: fam. Van Weerden en hr. J. Jans.
Koster: geen dienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude
Kosterij. Welkom! Oppasdienst: Geen dienst
Volgende week: Ina van Uffelen
Hessenwegkerk
Begroeting: vandaag: fam. J. Odink-Immink en mw. Flim.
Volgende week: fam. G. Gerrits-Schuldink en dhr. H. Roepers
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jos Muis.
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: Henriette
Odink
Oppasdienst vandaag: Esther van Dijk, Anna de Vries, Marjolein
Hoekman.
Volgende week: Gerda Kappert en Linda Nijman.
Lector: Alice Makkinga
Welkom in de gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten Heemser
Esch en Heemse West.
Orde van dienst;
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Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: Bern en Hannah Nijboer; volgende week:
Dick en Aly Mulder

Kindernevendienst: Ilona Blonk (gr. 1 t/m4), Dianne Waterink (gr. 5
t/m8). Volgende week: Nienke van Goor/Hannah Nijboer (gr. 1 t/m4)
en Marjon van der Veen (gr. 5 t/m 8).
Oppasdienst vandaag: Jeanien Nijman en Wendy Lambers.
Volgende week: Alien van de Akker en Jacobien Hein.
Orde van de morgendienst: ???
Stephanuskerk
In de avonddienst ….
Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster: maandag: Marcus 4: 21-34; dinsdag: Marcus 4:
35-41; woensdag: Marcus 5: 1-20; donderdag: Marcus 5: 21-34;
vrijdag: Marcus 5: 35-43.
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de
Hessenwegkerk gebracht naar fam. Klokkers-Meier, Capellastraat 12. Uit de Witte of
Lambertuskerk naar ??? en 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.
Collectemunten: Donderdag 5 juli worden er geen
collectemunten verkocht in de Esch.
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon:
0523-680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl
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Openingstijd: dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en kunt u
collectemunten halen.
Donder dagavond 5 juli Kunt u geen collectemunten ophalen in
De Esch
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. J. Nijman-dekker , H.H. Schefferlaan 27, is
weer thuis uit Isala. Lucas Meulenkamp, Heemserveldweg 3,
revalideert in CFH ( Unit 2 K18).
Ik wil iedereen bedanken
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
Onze zieken.
Hierbij wil ik iedereen bedanken .
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
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Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Gerton Odink Veldsinklaan 22 heeft zijn chemokuren
erop zitten van 9 maanden. Helaas zijn de uitslagen niet zoals
Gerton en Gerdie en familie gehoopt hadden. Wij wensen hen veel
sterkte toe. We denken ook aan allen die zorgen hebben binnen hun
gezin, familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken niet in onze
aandacht en gebeden of kaartje! Bijzonderheden kunt u melden bij
de pastoraal coördinator.
Marslandendienst. Vandaag gaat ds. P.J.M.A. van Ool, Tynaarlo
voor.
Bedankt. Bedankt voor de bloemen: Op de nieuwsbrief van de
CBS Marsweijde konden wij lezen: Opstekers van de week:
De opsteker van deze week gaat naar de kerk! Wij ontvingen een
prachtige bos bloemen als bedankje voor de samenwerking ( kerken schooldiensten)! Een mooi gebaar. Team CBS de Marsweijde
Geboren. Op 15 juni is geboren Liva Idema, dochter van Sanne en
Tim Idema. Zij wonen aan de Irenestraat 4. Van harte
gefeliciteerd en we wensen jullie veel geluk en Gods zegen toe
Vakantie: Van 22 juli t/m 26 augustus 2018 zullen er geen
kerkdiensten worden gehouden in de Matrix. Om elkaar toch te
blijven zien hebben we het plan gevat om met elkaar als
gemeenteleden te wandelen. De volgende data willen we alvast bij
u bekend maken:
22 juli: wandelen bij de Oldemeijer. We verzamelen bij de grote
parkeerplaats / toiletgebouw. Start 14 uur. U kunt dan op eigen
gelegenheid, al dan niet samen met bekenden, een route afleggen.
26 augustus: wandelen in het Vechtpark. We verzamelen in het
park Heemsermars, bij het dierenverblijf van de herten/kippen.
Start 13.30 uur. U kunt dan op eigen gelegenheid, al dan niet
samen met bekenden, een route afleggen. Vrienden, bekenden,
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Marslander (m/v) wel of niet, iedereen is van harte welkom om
mee te doen We hopen op mooi wandelweer!
Kerk - en Schooldienst. Zondag is er weer een Kerk- en
Schooldienst. In deze dienst zal medewerking worden verleend
door groep 5 van CBS de Marsweijde. Het thema is “Moed,
Kracht, Geloof, Hoop en Liefde”. Voorganger in deze dienst is
Dominee Martin Voet. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd!
Vacatures. Binnen onze groeiende wijk Marslanden hebben wij
nog een aantal mooie en uitdagende vacatures beschikbaar voor
ouderling en diaken. Je wordt onderdeel van een enthousiast team,
waar voldoende ruimte is voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.
Graag komen wij met jou in contact! Voor meer informatie kun je
terecht bij Piet Landstra, 0523-265258 of via email:
scribamarslanden@pknhardenbergheemse.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
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