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

Zondag 09 september 2018; 12e jaargang nr. 36

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

Diensten
09.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P. Langbroek
Ouderling: Gerdie Odink; organist: Fedde Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: gezamenlijke startdienst Heemse West en
Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: Hetty Hietland; diaken: Frits Welink
Organiste: Anneke Hamberg
m.m.v. zanggroep en Nienke Franken, pianiste
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. H. Berends, Vriezenveen
Ouderling: Jeroen/Alice Stegeman; organiste: Ina van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: de heer Ekenhorst
organist: Roelof Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. W. van der Wel
Ouderling/diaken: Herman van Olst.
Organiste: Hilda Smit

Kerkdiensten volgende week zondag (16 september):
15.00 uur: Matrix: Marslanden: intrededienst ds. Yvonne van Benthem
voorganger: ds. W. van der Wel
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: ds. J. Woltinge, Zwolle
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. P.J.H. Noordmans

Bij de diensten
Collecten: 1. Diaconie; 2. Jeugdwerk/JOP; 3. zending.

Witte of Lambertuskerk:
Vandaag vieren we de startzondag. De avonddienst in de Stephanuskerk
wordt geleid door ds. Van der Wel. Een gezegende zondag gewenst!
Na een geslaagd eerste seizoen gaan we 21 september van start met een
nieuw seizoen TEENZ. Jongeren die vorig jaar al aanwezig waren bij
Teenz hoeven zich niet opnieuw op te geven. Hun verwachten we 21
sept. sowieso weer te zien. Ga je naar het voortgezet onderwijs en heb je
zin om dit nieuwe seizoen aan te schuiven maar heb je nog geen
uitnodiging ontvangen ,of kwijtgeraakt of vergeten. Meld je je dan alsnog
even aan bij een van de leiding gevende. Arjan Veurink, Frits van Dijk ,
Danielle Konkelaar of Gert-Jan Mulder maar je mag ook een mail sturen
naar: teenz.heemse@gmail.com
STARTZONDAG 2018.
In de wijk Heemse houden we vandaag 9 september de startzondag. We
beginnen deze dag met een gezamenlijke dienst in de Hessenwegkerk
waarin ds. H. Dorgelo voorgaat. Het thema voor dit jaar is: “Een goed
gesprek”. De startzondagcommissie heeft na de kerkdienst een leuk
programma voor jong en oud. “Een goed gesprek” kun je op vele
manieren doen en dat zult u / zullen jullie ervaren.
Uiteraard gaan we eerst samen een kopje koffie drinken, tijdens en
daarna gaan we in “goed gesprek” met elkaar.
HOE dat zeggen we nog niet, maar u kunt / jullie kunnen ervan uitgaan
dat iedereen dat op zijn eigen manier kan doen. Wij nodigen u/jullie van
harte uit voor: Een goed gesprek. Hartelijke groeten, de
Startzondagcommissie (Jolanda Olsman, Henni Hamhuis,
Henrieke van Dijk, Henriëtte Odink, Petra Veurink en Herma Mulder).
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: (vandaag: geen) volgende week: Mieke Kerkdijk.
Begroeting volgende week: fam. G.J. Smit en hr. W. Herbert.

Hessenwegkerk
Begroeting: vandaag: Hetty Hietland, René Ledegang, Adri Mensink.
Volgende week: Miny Bril.
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Info voor Beamteam inleveren voor donderdag 18.00 uur, email:
Beamteam.hessenwegkerk@gmail.com Beamer: Jos Muis.
Lector: Willemien Veurink.
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 uitgenodigd worden.
Tienerdienst: voor jongelui van 12 – ca. 15 jaar; we gaan direct naar het
keldertje in De Esch. Cindy Grendelman en Jonathan Zandman.
Kindernevendienst: Marjo Marissen (groep 1 t/m 4) en Esther van der Veen
(groep 5 t/m 8).
Oppasdienst: vandaag: Feronia en Alysha Schottert.
Volgende week: Jacoba Nijzink.
Orde voor de morgendienst: bij Marcus 8: 27-33

welkom en mededelingen
zingen (met zangroep en piano): Opwekking 518 “Heer u bent
altijd bij mij”; Onze Hulp en Groet; zingen: lied 139A; gebed;
Inleiding op jaarthema “Goed gesprek”;Bijbellezing: Marcus 8: 2733; Zingen: Opwekking 698 “Nooit meer alleen”
-Geloof jij in God?
https://www.youtube.com/watch?v=DfPSCkdemqk
Straatintervieuw: wie is God?
https://www.youtube.com/watch?v=KlOCp_sONoU
zingen: lied 791; verhaal/meditatie; zingen: lied 653
gebeden; collecte; tijdens collecte zingen wij: Opwekking 281
(piano) “Als een hert”
na collecte gaat gemeente staan en zingen wij: Opwekking 710
(piano)“Zegen mij”; Zegen - Amen

Marslanden “De Matrix”
Begroeting: vandaag: Jacobien en Erik Hein.
Volgende week: Marieke en Erik Brunink.
Kindernevendienst:Gerdien Borger (groep 1 t/m 4) en Alien van den Akker
(groep 5 t/m 8).
Oppasdienst: vandaag: Mariëtte Zomer en Mirjam Meilink.
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Volgende week: Marieke Brunink en Mirjam Hakkers.
Orde voor de startdienst :Welkom door ouderling van dienst en
Kaarsenlied. Aanvangslied lied 139 B vers 1 Heer U doorgrondt en kent
mij. Begroeting. Drempelgebed met lied 424 Verzadigd de honger. Zingen
lied 288 Goedenmorgen welkom allemaal. Inleiding bij het thema “Een goed
gesprek.” Naar de kindernevendienst. Wij zingen als gebed uit lied 281 vers
1 2 3 4 6 Wij zoeken hier Uw Aangezicht. Lezing Marcus 8 vers 27 t/m 32
Gesprek van Jezus met de leerlingen. Overweging. Zingen 422 vers 1,2,3
Laat de woorden die wij hoorden. Dankgebed en samen zingen het lied
‘God van alle mensen.’ Wegzending en Zegen.
Jullie worden uitgenodigd voor een goed gesprek bij de koffie en activiteiten
van de startzondag.

Stephanuskerk; orde voor de avonddienst:
Psalm 32: 1; stil gebed; votum en groet; gebed om Gods Geest;
lezen psalm 32; zingen Psalm 32: 2; overweging;
zingen: Psalm 32:3 en 4; Geloofsbelijdenis zingen; Avondgebed;
inzameling; slotzang 150a; uitzending en zegen

Lector: Ineke Meinen.

Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
Deut. 4: 21-31
dinsdag
Deut. 4: 32-43
woensdag Romeinen 15: 1-13
donderdag Romeinen 15: 14-33

vrijdag
zaterdag
zondag

Marcus 8: 27-9: 1
Marcus 9: 2-13
Marcus 9: 14-29

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk
gegaan naar fam. Hamhuis-de Jonge, Esweg 32A; vanuit de Witte of
Lambertuskerk naar fam. J.F. Lennips, Schefferlaan 29.
ZIN IN; de nieuwe folder van Zin (voorheen Voto) wordt één dezer dagen
bij u bezorgd. MIS HEM NIET! Er staan weer veel boeiende activiteiten op
het programma in het kader van zingeving en geloofs-verdieping. We hopen
velen van u, jong en oud, te verwelkomen. Kijk ook op
www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
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Op woensdag 12 september houdt de PCOB Hardenberg-Heemse weer
haar eerste vergadering van dit seizoen.
We vergaderen in het Klokhuis te Oostloorn; we beginnen om 14.30.
Deze middag komt dhr. Wiersma uit Steenwijk bij ons met het
onderwerp:”Het huwelijk door de eeuwen heen”; nieuwe leden zijn
hartelijk welkom. Voor info: 0523-272019
Ouderengroep Heemse. De start van de Ouderenmiddagen in het
nieuwe seizoen is op donderdag 13 september a.s. in de Esch, aanvang
14.30 uur. De heer Wim Herbert te Heemse zal deze middag verzorgen
met het vertonen van “films met herinneringen”. Hopelijk komen velen
hiervan genieten, U bent van harte uitgenodigd! Voor vervoer G.J. Bolks,
tel. 263005.
Zondagmiddagen voor alleengaanden: op 9 september a.s. beginnen
de zondagmiddagen voor mensen die zin hebben in een gezellige
ontmoeting weer in de wijkboerderij in Baalder. In de regel komen hier
mensen van 55+ en die hebben het dan écht mooi met elkaar. Zin in een
kop koffie, een gesprek, een spelletje, een drankje? Vooral komen dan!
De boerderij is open vanaf 14.30-17.30 uur, adres: Beekberg 45.
Website Heemser-Esch: voor nieuws in de wijk kunt u tevens terecht op
www.pknhardenbergheemse.nl/heemeresch. Het aanleveren van interessante
items kan via email: heemser-esch@pknhardenbergheemse.nl
Kerkelijk Bureau:. Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg, tel. 0523680833. Email: kerkelijkbureau@pkn-hardenbergheemse.nl
Openingstijd: dinsdag van 11.00-12.00 uur; u kunt dan collectemunten
halen. Dit kan ook op donderdagavond van 19.00-20.00 uur in De Esch.

Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken: mw. H. Oldehinkel- Hamhuis, Venneweg 1, is weer thuis.
We wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Mw. Mannita Sierink, Rembrandtstraat 34, heeft vorige week zorgelijke
berichten ontvangen. Allerlei onderzoeken vinden plaats. Het doet haar
goed dat er mensen met haar meeleven en voor haar bidden.
Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die ik kreeg uit de kerk. Ik
was er erg blij mee, het was echt een verrassing.
Groeten, Remke Hoorn-Kroesen, Nachtegaalstraat 1
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Pastoraat wordt in de wijken 1 t/m 10 en 14 t/m 16 verzorgd door ouderling
kerkelijk werker mw. 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/afwezigheid van mw. Jonkers
en/of andere kerkelijke zaken kunt u contact opnemen met ds. Henry
Dorgelo, tel. 273736 of dshenrydorgelo@pknhardenbergheemse.nl.
Kopij voor Kerkcontact (berichten voor Heemser Esch en Marslanden),
kunt u per mail aanleveren tot uiterlijk donderdag 18.00 uur aan:
kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken
Dhr. H. Nijeboer, Meeuwenstraat 10, verblijft in het Hardenbergse
ziekenhuis. Daar verbleef ook mw. M. Jans-Overweg, Marsweg 5. Zij
mocht donderdag weer naar huis terugkeren. In het hospice verblijft mw.
F.G. Koersen-Stoeten, Frits de Zwerverlaan 2/1. 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!
De activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk kan u bekend
maken dat de opbrengst van de rommelmarkt en de oudijzer actie het
mooie bedrag van € 4913,18 heeft opgebracht. Alsnog hartelijk bedankt
voor iedereen die op welke manier dan ook heeft geholpen om dit tot zo'n
mooi bedrag te komen. vr. groet, de commissie.
Bedankt: Graag willen we iedereen bedanken voor de felicitaties
,telefoontjes en kaarten die we hebben ontvangen voor ons 60 jarig
huwelijk dat we 22 aug. jl. mochten vieren. Ook bedankt voor het
prachtige boeket dat we zondag jl. van de kerk hebben ontvangen.
Fam J. F. Lennips – Hofsink, Schefferlaan 29
De kinderoppasdienst van de gemeente Heemse-West dreigt te
verdwijnen! Elke zondagmorgen willen we opvang bieden voor kinderen
van 0 tot 4 jaar, maar door een tekort aan medewerkers lijkt hier een
einde aan te gaan komen. We zijn dan ook dringend op zoek naar nieuwe
mensen zodat we wekelijks met 2 personen op de jongste gemeenteleden
kunnen passen. Met een kleine uitbreiding van ons team door (jong)
volwassenen wordt ieder slechts eens in de 3 maanden ingeroosterd en is
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het dus een kleine belasting. We zouden het ook fijn vinden als jongens
en meiden vanaf 14 jaar zich aan zouden melden. Zij kunnen dan samen
met een volwassene worden ingedeeld en zijn zo van grote waarde. Je
kunt je aanmelden bij Marlies Eshuis. Alvast hartelijk bedankt.
Bereikbaarheid ds. L. van Rikxoort: Brandweg 14, 7771 DB Heemse,
tel. 857189; email: 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
Intrededienst: zondagmiddag (!) 16 september om 15.00 uur is de
intrededienst van ds Yvonne van Benthem. U heeft de uitnodigingskaart
inmiddels ontvangen. Een middagdienst in verband met families en
relaties van Yvonne die van ver moeten komen. Wim van der Wel zal
haar intrede bevestigen en haar verbinden aan onze wijk. Voor de dienst
is er gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie of thee. De zaal
is open vanaf 14.30 uur. Na de dienst is er – onder het genot van een
kopje koffie of thee, een hapje en een drankje – gelegenheid om kennis te
maken met het echtpaar Van Benthem, om hen te feliciteren en ds. Van
Benthem een goede toekomst als predikant van wijkgemeente
Marslanden te wensen.
Tijdens de dienst is er voor de kinderen in de basisschoolleeftijd kindernevendienst en voor de kleinste kinderen is er oppas aanwezig. U als
gemeentelid wordt hiervoor van harte uitgenodigd! In verband met het
aantal zitplaatsen en in verband met de koffie/thee willen we graag weten
op hoeveel genodigden we mogen rekenen. Graag horen wij uiterlijk 9
september 2018 van u met hoeveel personen u komt. U kunt zich aanmelden via het emailadres: e.vanfaassen1@lijbrandt.nl We hopen op een
grote opkomst! De ochtenddienst (9.30 uur) van 16 september komt te
vervallen i.v.m. intrededienst van ds. Yvonne van Benthem.
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Startdienst: vandaag zondag 9 september houden we onze start-zondag
als startmoment van een nieuw kerkelijk seizoen. Ds. Piet Langbroek
gaat vandaag voor en het thema van de dienst is “Een goed gesprek”. Dit
sluit aan bij het jaarthema in onze gemeente. Zie de folder van ‘Zin in’
voor het programma waaraan u kunt deelnemen. Na de dienst zullen we
met elkaar gezellig koffie/thee drinken waarna we een activiteit met
elkaar zullen doen in de Matrix. Na de activiteit gaan we met elkaar
lunchen. De locatie zullen we dan bekend maken, maar het is in de
buurt.. Om naar de lunchlocatie te gaan is een fiets wel handig. Uiterlijk
13:30 uur zullen we de startzondag afsluiten. We hopen net als
voorgaande jaren dat er weer veel mensen mee gaan doen.
Maaltijdproject Marslanden; we eten op DINSDAG 18 september dus
niet op WOENSDAG 26 in de “Schout.” Het wijksteunpunt in de
Schoutenhof. Daar kun je binnenlopen om 17.00 uur en eten om 17.3019.30 uur. Opgeven bij Marrie telnr.745087 – 745086 voor zaterdag 15
september, of uiterlijk op maandag voor de maaltijd.
Pastoraal team: De vergadering van het pastoraal team op 12 september
is i.v.m. de kerkenraadsvergadering op deze datum verplaatst naar 17
oktober.
Tienerdienst: Zondag 23 september, is er weer een tienerdienst in
Matrix. Theresia gaat onder de kerkdienst van 9.30 uur de tienerdienst
verzorgen in een aparte ruimte. De tienerdienst is voor jeugd voor het
voortgezet onderwijs. Waarin er gepraat wordt over actuele thema’s, er
gediscussieerd kan worden, er gelachen kan worden, we kunnen kijken
en luisteren naar filmpjes/liedjes en er ruimte is voor een gebed. Elke
vierde zondag in de maand komen we bij elkaar. Jullie zijn van harte
welkom!! Groetjes de Tienerdienst
Pastoraat. Heeft u behoefte aan bezoek voor uzelf of voor iemand in uw
omgeving, dan kunt u contact opnemen met de pastoraal coördinator. De
pastoraal 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.
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