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

zondag; 2 september 12e jaargang nr. 35

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

Diensten
9.30 uur

10.00 uur

10.00 uur

10.30 uur
10.30 uur
10.30 uur
19.00 uur

De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet. (doopdienst)
Ouderling: / Diaken: hr. G. van den Akker.
Organist: Hans Niezink
Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L.van Rikxoort (HA)
Ouderling: hr. R. Schoenmaker / Diaken: mw. H. Platjes.
Organist: Dick Huijser.
Hessenwegkerk : Heemser Esch: ds. J.A.J. Seeleman – Haarlem
Ouderling: hr. K. Bakker. / Diaken: mw. I. Meinen.
Organist: Klaas Gerrits.
Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. J. H. Dunnewind.
Organist: ?
Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mw. M. Veenstra.
Organist: dhr. J.H.Harsevoort
Schoutenhof: dhr. W. Meijer.
Organist: Fedde Kroon
Stephanuskerk: ds. A. de Lange.
Organist: Riekus Hamberg.

Kerkdiensten volgende week zondag
9.30 uur
De Matrix: Marslanden: ds. P. Langbroek (startdienst)
10.00 uur
Witte of Lambertuskerk: Heemse West / Heemser Esch: gez.dienst.
10.00 uur
Hessenwegkerk: Heemser Esch / Heemse West: gez. Dienst:
ds. H. Dorgelo (startdienst)
19.00 uur
Stephanuskerk: ds. W. van der Wel. (BA)
Bij de diensten
Collecten: 1e :Diaconie ; 2e :Kerk ; uitgang: Onderhoudsfonds

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: mv. J. Ypma-Okma en hr. H. Odink
Volgende week: Geen dienst.
Koster: dhr. B. Stoeten. tel.263479
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij:
Oppasdienst: Jennie en Sofie Altena
Volgende week: Geen dienst.

Orde van diienst:
Orgelspel; Afkondigingen; Intocchtslied: 145a: 1 en 5;
moment voor persoonlijk gebed; gezongen votum;

Groet; gezongen amen.

voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal; lied van
verootmoediging: Psalm 61: 1 en 3; gebed; genadeverkondiging; lied:
Psalm 61: 5; voor de kinderen; de kinderen gaan naar de kinderkerk;
schriftlezing: Psalm 42: 1-5; lied: Psalm 42: 3; vervolg lezing: Psalm
42: 7 – 11; lied: Psalm 42: 7; lezing: Psalm 43: 1 – 4; lied: Psalm 43:
5; verkondiging;gezongen geloofsbelijdenis: 340b; onderwijzing bij het
avondmaal;inzameling van de gaven, terwijl wij zingen: 522
(Hemelhoog)

2 Dit is een schutse, hier mag ik vertoeven;
voel ik mij eenzaam of droevig gestemd,
blakend van geestdrift of stil van ontroering,
Hij is de Heer die mij door en door kent.

3 Dit is Gods woning, hier vind ik zijn
tafel,
hier komt Hij tot ons in brood en in wijn,
hier vieren wij zijn genade en goedheid,
mogen wij blij voor zijn aangezicht zijn.
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4 Eenmaal, o God, bent U alles in allen,
wist U de tranen van ieders gezicht,
eenmaal, o God, aan het eind van de tijden,
neemt U ons op in de stad van het licht.

gebed, te besluiten met het Onze Vader; nodiging; gemeenschap van
brood en wijn (onder orgelspel); dankzegging na de
maaltijd;slotlied:378; wegzending en zegen; gezongen amen
(3x);orgelspel.

Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. B. Stegeman / v.d. Berg – hr. A. Meijer.
Volgende week: Fam. J. Meilink / Bouma – G.J. Otten.
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.
Kindernevendienst: gr. 1-4; Jennie Schroer, gr. 5-8: Henriëtte Odink,
Oppasdienst vandaag: volgende week:
Lector: Mini Prins.
Orde van dienst;
Intochtslied :ps. 147 :1,4 klein gloria, votum en groet, drempelgebed,
kyrielied:nr.463 :6,7,8, smeekgebed, glorialied :nr.725, gebed bij de
opening van de Schriften, (kinderen naar de KND), wegzendlied:Wij
gaan voor even uit elkaar. eerste Lezing: Zacharia 8 :1 tot en met 5,
zingen :ps. 68 :9,11, tweede Lezing :Marcus 8 :22 tot en met 26, lied nr.
534, uitleg en verkondiging, orgelspel, lied nr.657 :1,4, (kinderen komen
terug), gebeden:dankgebed,voorbeden,stil gebed en Onze Vader.
inzameling van de gaven, slotlied :nr. 1014, wegzending en zegen, allen
zingen:AMEN!

Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: Theo en Trijnie Zoer.
Volgende week: Erik en Jacobien Hein.
Kindernevendienst: (gr. 1 t/m4) Mireille Breukelman, (gr. 5 t/m8) Marieke
en Gerjan Grotenhuis.
Volgende week: (gr. 1 t/m4) Gerdien Borger, (gr. 5 t/m 8) Alien van den
Akker.
Oppasdienst: vandaag: Willy de Haan.
Volgende week: Mirjam Meilink.
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Marslandendiensten: Vandaag is de eerste dienst na de zomerperiode.
We zijn blij dat we weer met elkaar mogen samenkomen met een
feestelijke doopdienst. Gedoopt worden: Emma Zwiers, dochter van
Christian en Heleen, Edelinckstraat 112 en Liva Idema, dochter van Tim
en Sanne, Irenestraat 4. Mooi te weten, dat Gods liefde aan het begin van
hun levens wordt meegegeven. Voorganger is ds. Martin Voet.
Orde van dienst: Afkondigingen; kaarsenlied; zingen: lied 105: 3;
bemoediging en groet; gebed van toenadering; zingen: Lied 869:1; DOOP*
onderwijzing* vraag en antwoord* Doop Emma Tineke Riek Zwiers*z
ingen via youtube: https://www.youtube.com/ watch?v=q8PrXoZjpD0
vrede van God tot 2.30*Doop Liva Idema* zingen via youtube
https://www.youtube.com/
watch?v=2pP0fcmBYck tienduizend redenen* doopkaars/ doopkaart /
doopboek; kinderen gaan naar de nevendienst; gebed; schriftlezing Exodus
14:15-18 en 26-29; zingen Lied 354:1 en 2; preek; zingen Lied 354: 3,4 en 5
(onder het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst); gebeden;
collecte; zingen Lied 919:1 en 4 -zegen
Stephanuskerk:
Orde van de avonddienst ….
Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
Efeziërs 6: 18-24
vrijdag
Deut. 3:12-22
dinsdag
Psalm 20
zaterdag Deut . 3:23 – 4:4
woensdag Deut. 2: 26-37
zondag
Deut. 4:5-20
donderdag Deut. 3: 1-11
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Witte of
Lambertuskerk / Hessenwegkerk gebracht naar hr H Nijeboer
Meeuwenstr 10
Zin in: Eind augustus of begin september wordt de nieuwe folder van
Zin in (voorheen Voto) bij u bezorgd.
MIS HEM NIET!
Er staan weer veel boeiende activiteiten op het
programma in het kader van zingeving en
geloofsverdieping. We hopen velen van
u, jong en oud te verwelkomen.
Kijk ook op
www.pknhardenbergheemse.nl/zin-in.
Zingen in de Höftekerk: Samen Zingen Zaterdagavond 8 sept a.s.
samen zingen in de Hőftekerk, liederen van vroeger en nu
Mmv Herman Boerman (orgel) Mariska Schagen (sopraan)
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Klaasjan Pullen(saxofoon) en Berthil Niezink (piano)
aanvang 19.30 ,toegang gratis wel een collecte
Tot zaterdag!!
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 terecht op
www.pknhardenbergheemse.nl/heemseresch. Het aanleveren van
interessante items kan via email: heemseresch@pknhardenbergheemse.nl.
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. 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. H. Oldehinkel- Hamhuis, Venneweg 1, lag afgelopen
week in het ziekenhuis. Gelukkig gaat het weer de goede kant op en is ze
weer thuis. Zo het nu lijkt zal volgende week de galblaas verwijderd
worden. Voor allen die zorgen hebben om zichzelf, hun geliefden of wie
dan ook maar wensen we lieve mensen met aandacht om hen heen toe, en
kracht om het samen te dragen.
Jubileum: Op 5 september is het zestig jaar geleden dat Fred Hamhuis
en Christien Hamhuis- de Jonge elkaar het ja-woord gaven. Zij hopen dit
met kinderen, vrienden en kennissen te vieren op 7 september. Wij
wensen hen een hele mooi en stralende dag toe en nog vele goede jaren
samen. (Hun adres is: Esweg 32a, 7771 CR)
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
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Wijkgemeente Heemse West
Meeleven: Mevrouw F.G.Koersen-Stoeten, Frits de Zwerverlaan 2/I,
verhuisde maandag naar het hospice ’t Huis aan de Vecht. Vol vertrouwen
ziet zij hier uit naar haar levenseinde. Wij bidden haar en allen die haar
omringen toe dat ze zich in deze moeilijke tijd gedragen mogen weten door
onze Heer en Heiland.
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. We
denken ook aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin, familie of
vriendenkring. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Bedankt: Dankbaar en blij dat ik weer thuis ben stapje voor stapje gaat
het beter. Blij verrast met de belangstelling door middel van kaarten en
telefoons niet vergeten het prachtige boeket wat we van de kerk mochten
ontvangen hartelijk, hartelijk bedankt. Fijn dat de gemeente zo meeleeft.
Henk en Lammie Nijeboer
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.
Startzondag Heemse West / Heemser Esch: In de wijk Heemse houden
we zondag 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.
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Hartelijke groeten, de Startzondagcommissie (Jolanda Olsman, Henni
Hamhuis, Henrieke van Dijk, Henriëtte Odink, Petra Veurink en Herma
Mulder).
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
Meeleven: Geen meldingen ontvangen.
Geboren. Dianne Waterink is blij, gelukkig, trots en God dankbaar met
de komst van haar prachtige dochter Senate Letsoela Faye, geboren op 22
april 2013 in Maseru de hoofdstad van Lesotho. Op 4 augustus zijn ze
samen thuisgekomen aan de Molckenbourstraat 62.
Op 11 augustus werd Lisa Peters geboren. Zij is het zusje van Bram en
en dochter van Albert en Frenny Peters. Ze wonen aan de Van Oijstraat
21.Allen van harte gefeliciteerd en veel geluk en Gods zegen toegewenst.
Jubileum: Op 28 augustus was de familie Boender – Orie 55 jaar
getrouwd. Hun adres Boesemeer 14. Van harte gefeliciteerd en we
wensen jullie nog vele gezonde en liefdevolle jaren samen.
Op woensdag 29 augustus was het 60 jaar geleden dat dhr. H.H. Altena
en mevr R.G. Altena-Bouwhuis elkaar het jawoord gaven. Zij wonen aan
de Ommerweg 57. We wensen hen samen nog vele gezegende jaren toe.
Startdienst: Op zondag 9 september houden we onze startzondag als
startmoment van een nieuw kerkelijk seizoen. Ds. Piet Langbroek gaat
deze zondag voor. Na de dienst zullen we met elkaar gezellig koffie/thee
drinken waarna we een activiteit met elkaar zullen doen. Deze activiteit
vindt in de Matrix plaats. 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 weer veel mensen mee gaan doen. We zoeken nog wel mensen die
een cake willen bakken voor bij de koffie/thee. U kunt zich hiervoor
aanmelden bij e.vanfaassen1@lijbrandt.nl
Intrededienst: Zondagmiddag 16 september om 15.00 uur is de
intrededienst van ds. Yvonne van Benthem. U heeft de uitnodigingskaart
inmiddels ontvangen of hij valt binnenkort bij u in de bus. Een
middagdienst in verband met families en relaties van Yvonne die van ver
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moeten komen. Ds. 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 vòòr 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!
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
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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