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

zondag; 14 oktober 12e jaargang nr. 41

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

Diensten
9.30 uur

De Matrix: Marslanden: ds. Y. van Benthem.
Ouderling: hr. G. de Haan. / Diaken: mw. J. Otten.
Organist: Fedde Kroon.

10.00 uur

Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst.

10.00 uur

Hessenwegkerk : Heemser Esch / Heemse West.
Gezamenlijke dienst: ds. L. van Rikxoort.
Ouderling: hr. R. Schoemaker. / Diaken: mw. W. Bult.
Pianist: Anne Smit.

10.30 uur

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

19.00 uur

Stephanuskerk: ds. P.J.H. Noordmans.
Ouderling: hr, H. J Broekroelofs, / Diaken: hr. G.Timmerman.
Organist: Hennie Davenschot.

Kerkdiensten volgende week zondag
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

De Matrix: Marslanden: ds. Y. van Benthem
Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. G. Holverda –
Hardenberg.
Hessenwegkerk: Heemser Esch: mw. N. Jonkers.
Stephanuskerk: ds. P. Langbroek.

Bij de diensten
Collecten: 1e ; Wereld voedseldag / Nepal. 2e ; Kerk. Uitgang;
Onderhoudsfonds.

Witte of Lambertuskerk:
Geen dienst.

Hessenwegkerk
Begroeting: mw. G, Hamhuis-Ekenhorst / Mevr. G.J. Stoeten –
Tempelman / Benno Schraa.

Info voor Beamteam:
Voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Arjan 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 worden uitgenodigd.

Tienerdienst:
Ruth van der Haar. / Henriëtte Odink. Voor jongelui van 12 tot ±
15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in de Esch.

Kindernevendienst:
gr. 1-4; Céline Stoevelaar. gr. 5-8; Jennie Schroer.

Oppasdienst: Marike Veurink.
Welkom:
Vandaag is er een gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten Heemser
Esch en Heemse West in de Hessenwegkerk. We lezen Johannes 4: 1-30.
In plaats van door een organist worden we vandaag muzikaal begeleid
door een pianiste. We zingen op verzoek opwekkings(achtige) liederen.
De meeste vind je niet in het liedboek, maar ze worden allemaal op de
beamer gezet.
De avonddienst in de Stephanuskerk wordt geleid door ds. Noordmans en
het thema is ‘roeping’ (vervolg).
Een gezegende zondag gewenst!

Orde van dienst;
muziek;afkondigingen; lied: 84a (Liedboek 2013) Wat hou ik van uw
huis; moment voor persoonlijk gebed; votum en groet; lied: 767
(Opwekking) Familie; leefregel; lied: 380 (Hemelhoog) Jezus vol liefde;
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gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest; voor de
kinderen; lied: 312 (Hemelhoog) Open mijn ogen (2x); schriftlezing:
Johannes 4: 1-30; lied: 139b (Liedboek 2013) Heer, U doorgrondt en
kent mij; verkondiging; lied: 16 (Hemelhoog) = 281 (Opwekking) Als
een hert; dankgebed en voorbeden, te besluiten met 371 (Liedboek 2013)
Onze Vader in de hemel; inzameling van de gaven; slotlied: 629
(Hemelhoog) De kracht van uw liefde; wegzending en zegen ; gezongen
amen (3x); muziek

Marslanden “De Matrix”
Begroeting; Theo en Trijnie Soer.
Kindernevendienst: (gr. 1 t/m4), (gr. 5 t/m8).
Oppasdienst; Mariette Zoer / Jacobien Hein
Orde van de morgendienst:

Stephanuskerk
Orde voor de avonddienst:
Welkom, aanvangslied: Ps 139:1,2, stil gebed, bemoediging en groet,
avondlied: 246B: 1,3,5, gebed, schriftlezing: Jeremia 1: 1-10 (NBV),
zingen: Lied 513, schriftlezing: Johannes 3: 22-30, zingen: Ps 134,
schriftlezing: 1 Timotheüs 4: 6-16, zingen: Lied 361, overdenking,
zingen: Lied 968:1,2,5, gebeden, zingen: 253 (avondlied), collecte,
slotlied: Ps 92:1,3, zegen.

Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag

Deut. 15:12-23
Deut. 16:1-17
Rechters 13:1-14
Rechters 13:15-25

vrijdag
zaterdag
zondag

Rechters 14:1-20
Rechters 15:1-20
Marcus 10:32-45

De bloemen: van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk
gebracht naar fam. Nabers-Dorgelo, Kometenlaan 9.
Uit de Witte of Lambertuskerk naar dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4
Uit de Matrix naar fam. Overweg, Blanckvoortallee 24
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Opbrengst kleding en boekenbeurs:
De Kleding- en boekenbeurs van 5 en 6 oktober jl. heeft € 2567,opgebracht! De opbrengst gaat naar Stichting Bobokan en de
overgebleven kleding gaat naar Roemenië, Litouwen en Stichting
Babyspullen. Alle kopers en gevers hartelijk dank!

Vervolgde christenen:
Vrijdag.26-10. Bidden voor en schrijven naar vervolgde christenen. Van
19.30-21 uur in de Kandelaarkerk (De Smidse) te Heemse).
ONZE ACTIVITEIT DEZE WEEK:
“Met muziek in gesprek”; de 40+ groep op
zaterdag 14 oktober en de 20+(40-)groep
zondag 15 oktober.
Op 30 oktober: “Engelen om je heen”; 19.30 uur met ds.
Wijkhuizen in De Schakel met collecte voor vrije gift voor de
onkosten
Kijk ook op: www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.

Avonddienst Stephanuskerk 21 oktober
‘Bijbelse Miniaturen.’ Dat is de titel van het nieuwste boekje van ds.
Carel ter Linden. Op 21 oktober zal het een dienst zijn met voorganger
ds. Piet Langbroek, waarin dit boekje voorgesteld wordt. Daarbij lezen
we bijbelgedeelten en liederen die er bij passen. Het boekje begint met
een leesbare inleiding en een mooie illustraties verlevendigen de
verhalen. Ter Linden laat op een verrassende manier de verborgen
boodschappen zien van de Bijbelverhalen, die hun betekenis voor ons
leven en de wereld van vandaag nergens verloren hebben. Voor wie
belangstelling heeft voor dit mooi uitgevoerde boekje: het is uitgegeven
bij Uitgeverij De Arbeidspers , heeft 220 blz. en kost €21,50.

Noaberlunch:
de volgende naoberlunch is op 14 nov.
Opgave voor maandag 12 nov. om 18.00 uur.
Tel.262216 of per mail: jtmeerveld@hotmail.com.

Website Heemser Esch:
Voor nieuws in de wijkkunt u tevens terecht op
www.pknhardenbergheemse.nl/heemseresch. Het aanleveren van
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interessante items kan via email: heemseresch@pknhardenbergheemse.nl.

Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon:
0523-680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl
Openingstijd: dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en kunt u collectemunten
halen.

Wijkgemeente Heemser Esch
Meeleven:
Mw Mannita Sierink, Rembrandtstraat 34, is weer thuis. We wensen haar
een goed herstel toe, ook al zal daar wel wat tijd overheen gaan. Een mooi
kaartje zal haar goed doen.

Bedankt:
Hartelijk dank voor de bloemen uit de hessenwegkerk.
En ook voor alle kaarten en telefoontjes bij mijn ziekenhuisopname.
Mina Oldehinkel-Hamhuis

Liedboekkoor:
Het LIEDBOEKKOOR gaat op zondag 21 oktober voor de dienst een
aantal liederen oefenen (711C, 158B en 994).
We beginnen om 09.25 uur! Hartelijk welkom om mee te zingen!

Pastoraat:
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
Meeleven:
Mevr. M. Jans-Overweg, Marsweg 5 ligt in het Ropcke Zweers
Ziekenhuis.In Clara Feyoena Heem (revalidatie-unit 3) verblijft dhr. G.
Bouwhuis, Collendoornerdijk 5. We denken ook aan allen die zorgen hebben
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binnen hun gezin, familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken niet in
onze aandacht en gebeden!

Huwelijksjubileum:
Donderdag a.s. hopen dhr. F. Godeke en mw. J.Godeke-Mulder 50 jaar
getrouwd te zijn. Dat is een felicitatie waard! De trouwtekst was Romeinen
8:35a: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?’ We wensen het
gouden bruidspaar nog vele goede jaren in liefde en trouw toe met allen die
hen lief zijn. En, uiteraard, donderdag een mooie dag gewenst! De Here
zegene u! Adres: Rheezerweg 69, 7771 WJ Heemse.

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!

Herfstvakantie:
Van 21t/m 28 oktober heb ik (lvr) vakantie. Ouderling-kerkelijk werker
Neeltje Jonkers is achterwacht.

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:
We denken aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin, familie- of
vriendenkring.

Marslandendienst. Vandaag
Bevestigen en afscheid van ambtsdragers en bezoekmedewerkers: We
zijn heel blij dat er weer een paar mensen gevonden zijn die mee willen
helpen in onze wijkgemeente. Vandaag kunnen daarom twee
ambtsdrager worden bevestigd, Tiny Voet als ouderling en Rebecca van
der Veen als diaken. Henk Jan Bouwhuis zal vandaag afscheid nemen als
diaken, Henk Jan, alvast bedankt voor alles wat je voor de wijkgemeente
gedaan hebt!
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Bedankt.
Wat een verrassing dat ik zondag 30 september de bloemen uit
de kerk mocht ontvangen voor mijn 85e verjaardag. Hartelijk bedankt !
Groet fam. G Vieth, Edelinckstraat 36

Huwelijksviering
Op vrijdag 19 oktober geven Arjan Maathius en Lydia Welleweerd
elkaar het jawood. Om14.00 uur zal de kerdienst gevierd worden in de
Witte- of Lambetuskerk,waarin ds. Piet Langbroek voor mag gaan.
Wij feliciteren het bruidspaar met deze mooie dag en wensen hen voor de
toekomst zegen en geluk toe. Adres Van Tuellstraat 9, 7773 CN

Dopen in oktober.
Tijdens de viering van zondag 21 oktober om 9.30u in de Matrix, is de
eerstvolgende mogelijkheid om jou of je kind te laten dopen. Voorganger
die zondag is ds. Yvonne van Benthem. Graag opgeven voor donderdag
4 oktober bij scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl en
yvonnevanbenthem@pknhardenbergheemse.nl . Er zal een
voorbereidingsgesprek zijn. Zo mogelijk met alle doopouders tegelijk.

Bezoekproject 65-80 jaar.
Dit kerkelijk seizoen willen we het bezoekproject waarbij gewone
gemeenteleden op bezoek gaan bij gewone gemeenteleden weer
oppakken. Nu dus in de leeftijdscategorie 65-80 jaar. Dit om de
onderlinge band te verstevigen. Het gesprek is het belangrijkste. De
komende tijd zoeken we bezoekers. Wie doet er mee? Aanmelden kan bij
Gerhardus de Haan, telefoon 0523-852157 of email pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl

Pastoraat:
Heeft u behoefte aan bezoek voor uzelf of voor iemand in uw omgeving, 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.
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Pastoraal team:
Pastoraal team. Het pastoraal team vergadert op 17 oktober om 20:00 uur in
de Matrix

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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