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

zondag 05 augustus 2018; 12e jaargang nr. 31

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: geen dienst
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: gezamenlijke dienst
Heemse West/Heemser Esch: ds. L. van Rikxoort
ouderling: Gerrit Jan Otten
diaken:Henk Olsman ; organist: Kees Bakker
10.00 uur: Hessenwegkerk: geen dienst
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ger. kerk vrijgemaakt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: ?
organist: Jan Harm Harsevoort
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. A. de Lange
ouderling: Marga Hoving / diaken: René Odink
organist: Erik Nijzink
10.30 uur: Schoutenhof: hr. G. Overweg
organist: Roelof Kuiperij
Kerkdiensten volgende week zondag (12 augustus):
9.30 uur: Matrix: Marslanden: geen dienst
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: gezamenlijke dienst
Heemse West/Heemser Esch: ds. Terpstra
10.00 uur: Hessenwegkerk: geen dienst
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. W. van der Wel

Bij de diensten
Collecten: 1. Stichting ORA Oost Europa 2. kerk, 3. onderhoudsfonds.

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Henrieke Wolbink en hr. W. Herbert
Volgende week: Henrieke Wolbink en Truus van Faassen.
Koster: .de heer B. v.d. Poll.
Lector: Berti Smit.
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Lisanne en Marlies Eshuis.
Volgende week: Annie Otten en Jannie Hakkers.
Bij de gezamenlijke morgendienst
Ook deze zondag wordt de gezamenlijke dienst gehouden in de Witte of
Lambertuskerk. We gaan verder met waar we vorige week gebleven zijn
en lezen Handelingen 16: 16-40, over wat Paulus en Silas overkomt in
Filippi. De lezing wordt verzorgd door Berti Smit. In de avonddienst die
wordt gehouden in de Stephanuskerk gaat ds. De Lange voor. Een
gezegende zondag gewenst!
Koffiedrinken na de dienst
Na afloop van dienst bent u van harte welkom in ‘de Aerninckhoff’ voor
een kopje koffie of thee en ontmoetingen. In het bijzonder de
(vakantie)gasten zijn van harte welkom!

Orde van dienst
orgelspel; afkondigingen; intochtslied: Psalm 27: 1 en 2;
moment voor persoonlijk gebed;
gezongen votum:
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groet; gezongen amen

aanvangstekst: Psalm 42: 9; lied: 336 (Hemelhoog) Groot is uw trouw
1 Groot is uw trouw, o Heer,
mijn God en Vader.
Er is geen schaduw van omkeer bij U.
Ben ik ontrouw,
Gij blijft immer dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu.
Refrein: Groot is uw trouw, o Heer,
groot is uw trouw, o Heer,
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had,
hebt Gij gegeven.
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.
2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt:
Kracht voor vandaag,
blijde hoop voor de toekomst.
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein…
leefregel; lied van verootmoediging: 834; gebed om vergeving en
verlichting met de Heilige Geest; voor de kinderen; schriftlezing:
Handelingen 16: 16-40; lied: 871; verkondiging;
lied: 453 (Hemelhoog) Wat komt en weer gaat
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1 Wat komt en weer gaat,
rotsvast blijft mijn God.
Hij staat aan mijn zij,
al wisselt mijn lot.
Al bonk soms mijn hart
in het heetst van de strijd,
zijn liefde geeft leiding,
en troost mij altijd.

3 Als God mij vertroost,
is niets mij te zwaar,
dan ben ik niet bang,
al dreigt ook gevaar,
dan krijg ik al strijdend
vertrouwen en kracht,
en zing ik mijn psalmen,
hoe donker de nacht.

2 Verleid door het kwaad
dat steeds mij belaagt,
bedrukt door mijn schuld,
door wroeging geplaagd,
vertrouw ik slechts Hem,
die mij leidt door zijn Geest,
mijn zonden vergeeft
en mijn wonden geneest.

4 Zo loof ik mijn God,
zo prijs ik zijn trouw,
de rots van mijn hart,
waarop ik steeds bouw.
Ik zal Hem lofzingen.
Al nadert mijn dood,
dan nog klinkt mijn loflied:
‘Zijn goedheid is groot!’

dankgebed – en voorbeden; inzameling van de gaven (eventueel kunnen
kinderen van de oppas worden gehaald); slotlied: Psalm 89: 7;
wegzending en zegen; gezongen amen (3x); orgelspel

Hessenwegkerk
Vandaag en op de zondagen 12 en 19 augustus a.s. is er in de
Hessenwegkerk geen dienst, maar worden er gezamenlijke diensten
gehouden in de Witte of Lambertuskerk.

Marslanden “De Matrix”
Vandaag en op de zondagen 12, 19 en 26 augustus a.s. worden er in de
Matrix geen diensten gehouden.

Stephanuskerk
Orde voor de avonddienst: . zie Kerknieuws.
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Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
Efeziërs 3: 14-21
dinsdag
Rechters 4: 1-16
woensdag Rechters 4: 17-21
donderdag Rechters 5: 1-11

vrijdag
zaterdag
zondag

Rechters 5: 12-22
Rechters 5: 23-31
Efeziërs 4: 1-16

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Witte of
Lambertuskerk gegaan naar de familie Overweg, Rheezerweg 11.

Voorbedendoosje: er staat een voorbedendoosje onder de toren in de
Witte of Lambertuskerk. U kunt thuis uw voorbede op papier zetten
en in het witte voorbedendoosje leggen.
Kerkelijk Bureau:.
In de maand augustus is het kerkelijk bureau gesloten. Ook kunt u deze
maand geen collectemunten halen in De Schakel of in De Esch.
Donderdagavondconcert: op donderdag 09 augustus a.s. kunt u luisteren
naar oud Hardenberger Jan Breukelman nu woonachtig in Amersfoort) in de
Hõftekerk. Hij speelt werken van o.a. B. Marcello, J.S. Bach, F. Peeters,
D. Sanderman en G. Young.
Het concert begint om 20.00 uur, de toegang is vrij (vrijwillige bijdrage aan
de uitgang).
Zomertijd: een serie thematische diensten in de Stephanuskerk
Voorganger ds. Piet Langbroek
In een serie van een aantal diensten zijn een aantal gedeelten uit het boek
‘Liberaal christendom’ leidend. (uitgeverij Skandalon 2016). De eerste
dienst was zondag 22 juli. Uitgelegd wordt wat liberale theologie is en
wat daarin de vertrekpunten zijn.
Zondag 5 augustus om 09.30 uur in de Stephanuskerk
Zondag 19 augustus om 19.00 uur in de Stephanuskerk (avonddienst)
Zondag 19 augustus om 10.00 uur in de Opgang te Radewijk
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DABAR ACTIEF! (3) De jongelui van het DABAR team zijn
deze zondag te gast bij de Christelijk Gereformeerde Kerk
Sjaloom. Een nieuw team dat de komende 14 dagen op Camping
De Vechtvallei In Diffelen de kinder- en tienerclubs zal leiden. Er
worden Bijbelverhalen verteld en spelletjes gedaan en de dag
wordt afgesloten met een dagsluiting. Vijf jongelui zijn met
ondersteuning van een campingpastors echtpaar erg druk. Onze
vraag aan u als gemeenteleden is of u enkele malen voor deze
jongelui zou kunnen koken of daar behulpzaam bij zijn. Wij
mochten al een aantal aanmeldingen ontvangen, maar kunnen nog
meer hulp gebruiken. Wilt u zich dan opgeven bij Thea van
Weerden tel. 0523-260355. Ook kunnen we lege boterkuipjes
gebruiken voor de clubs. U kunt ze inleveren vrijdags bij het oud
papier achter de Hessenwegkerk.
Zondag 12 augustus zal dit nieuwe team zich aan ons voorstellen in
de Witte of Lambertuskerk.

Wijkgemeente Heemser Esch
Weer thuis: Lucas Meulenkamp, Heemserveldweg 3, is vrijdag 27 juli jl.
thuisgekomen, na revalidatie in het Clara Feyoena Heem.
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.
Mw. N. Jonkers-Salomons heeft vakantie tot 13 augustus 2018; waarneming
door ds. L. van Rikxoort.
Kopij voor Kerkcontact (berichten voor Heemser Esch en Marslanden),
kunt u per mail aanleveren tot uiterlijk donderdag 18.00 uur aan:
kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl
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Wijkgemeente Heemse West
Meeleven
Dhr. H. Nijeboer, een van onze hulpkosters, Meeuwenstraat 10, verblijft
in Isala te Zwolle. Er zijn grote zorgen. Dhr. W. Mulder, Boslaan 15,
verblijft in Aleida Kramer te Coevorden, Brinkzicht kamer 19, M. v.d.
Thijnensingel 1, 7741 GB Coevorden. Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis
verblijft in Aleida Kramer te Coevorden. Mocht ik iemand vergeten zijn,
laat het me z.s.m. weten! We denken ook aan allen die zorgen hebben
binnen hun gezin, familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken niet in
onze aandacht en gebeden!
Vakantie
Vanaf volgend weekend hoop ik t/m zaterdag 1 september vakantie te
hebben. Zondag 2 september mag ik dan weer bij u voorgaan. Ouderlingkerkelijk werker mw. Neeltje Jonkers is achterwacht en de laatste week
van de vakantie is ds. Henry Dorgelo er ook weer. LvR
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 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.

Ontsteken gedachteniskaars bij afkondiging van overlijden
De kerkenraad van Heemse West heeft besloten om een afkondiging van
overlijden gepaard te laten gaan met het ontsteken van een gedachteniskaars. Dit is reeds gebruikelijk bij wijkgemeente Heemser Esch. Omdat
we vaker gezamenlijke diensten hebben, leek het ons goed dit gebruik
over te nemen. De Kerkenraad.
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Wist u dat wij bij de kinderkerk elke week collecteren voor Jolene ?
Zij woont in Uganda, in het huis “Home of Hope and Dreams” van Gini
Pullen. Wij sponsoren haar voor een vast bedrag per maand zodat ze naar
school kan, eten en drinken en kleren krijgt. Helpt u ons mee ?
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
Vakantie: van 22 juli t/m 26 augustus 2018 worden er in de Matrix geen
kerkdiensten gehouden.
Wandeling voor ontmoeting.op 26 augustus a.s. kan er gezamenlijk
gewandeld worden in het Vechtpark. Verzamelen in park Heemsermars, bij
het dierenverblijf van de herten en kippen. Start 13.30 uur..

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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