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Diensten
9.30 uur De Matrix: Marslanden: Geen dienst.
10.00 uur

Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst.

10.00 uur

Hessenwegkerk : Heemser Esch / Heemse West.
Gezamenlijke dienst. Dhr. J.F. Berkhoff – Vriezenveen.
Ouderling: mw. T. van Weerden / Diaken: dhr. H. Odink.
Organist: Hennie Davenschot.

10.30 uur

Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. G. Rohaan v.d.
Kamp.
Organist: mw. I. van Uffelen.

10.30 uur

Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mw. H. Hubert.
Organist: Roelof Kuiperij.

19.00 uur

Stephanuskerk: ds. L. van Rikxoort (HW)
Ouderling: dhr. H. Polman.
Organist: Anneke Hamberg

Kerkdiensten volgende week zondag (29 juli)
9.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.00 uur

De Matrix: Marslanden: Geen dienst
Witte of Lambertuskerk: Gezamenlijke dienst: Heemse West /
Heemser Esch: ds. L. van Rikxoort
Hessenwegkerk; Heemser Esch: Geen dienst.
Stephanuskerk: ds. P.J.H. Noortmans (CZ).
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Bij de diensten

Collecten: 1 ; Diaconie, 2e ; Eigen jeugdwerk, uitgang:
Onderhoudsfonds.

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Geen dienst.
Volgende week: mv. Eshuis /dhr. J. Jans.
Oppasdienst: Volgende week: Hetty Wolbink en Liesbeth Otten
Vandaag wordt de eerste van een reeks gezamenlijke diensten
gehouden in de Hessenwegkerk. Voorganger is dhr. Berkhoff uit
Vriezenveen. Hij is kerkelijk werker in Enter. In de avonddienst die
wordt gehouden in de Stephanuskerk gaat ds. Van Rikxoort voor.
Een gezegende zondag gewenst!

Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. Joh. Brink-Beukenkamp / mw. J. Roepers
Volgende week: Gezamenlijke dienst in de Witte of Lambertuskerk.
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Frits van Dijk
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;. gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Esther van Dijk
Volgende week: gezamenlijke dienst in de Witte of Lambertuskerk.
Orde van dienst;
Geen orde van dienst ontvangen.

Stephanuskerk
Orde van de avonddienst: Orgelspel, welkom, Psalm 146: 1, 2 en 3.
moment voor persoonlijk gebed, votum en groet, aanvangstekst:
Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar
wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het
geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan
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wie hem liefhebben? Jacobus 2: 5, lied: 413: 3, gebed om verlichting
met de Heilige Geest, lied: Psalm 51: 5, schriftlezingen: Maleachi 1: 15 en Romeinen 9: 6-13, lied: Gezang 451 (Liedboek 1973),
verkondiging, lied: 146c: 3, geloofsbelijdenis, lied: 146c: 7,
avondgebed, inzameling van de gaven, slotlied: Psalm 147: 1 en 7,
wegzending en zegen, gezongen amen (3x), orgelspel.

Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster: maandag; Efeze 1:15-23, dinsdag; Psalm 14,
woensdag; Klaagliederen 1:1-11, donderdag; Klaagliederen 1:12-22,
vrijdag; Klaagliederen 2:1-12, zaterdag; Klaagliederen 2:13-22,
zondag; Klaagliederen 3:1-39.
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de
Hessenwegkerk gebracht naar. Fam . Joh. Brink. Nachtegaalstraat 42.
Uit de Witte of Lambertuskerk naar Dhr. K. Roskam, Rheezerweg 19.
Uit de Matrix naar dhr. J.Veurink, Eugenboersdijk 8x, in Collendoorn.
Donderdagavondconcerten; op 26 juli a.s. kunt u luisteren naar
Anneke Hamberg (orgel) en Heike Staudinger (altblokfluit).
Zij spelen in de Höftekerk werken van o.a. J.S. Bach, G.F. Händel
en G.P. Telemann.
Zoals gebruikelijk, begint het concert om 20.00 uur, is de toegang
gratis en kunt u aan de uitgang een vrijwillige bijdrage geven.
HARTELIJK WELKOM.
Dabar actief: Vanmorgen is het DABAR team in de dienst aanwezig
en zal zich aan u voortellen. Deze jongelui zullen van 21 juli tot 11
augustus op Camping De Vechtvallei in Diffelen de kinder- en
tienerclubs leiden. Er worden Bijbelverhalen verteld en spelletjes
gedaan en de dag wordt afgesloten met een dagsluiting.
Ze zijn met een kleine groep en erg druk. Onze vraag aan u als
gemeenteleden is of u enkele malen voor deze jongelui zou kunnen
koken of daar behulpzaam bij zijn. Wilt u zich dan opgeven bij Reina
Bulder, e-mail reinaoudijk@gmail.com of bij Thea van Weerden tel.
0523-260355

3

Na 14 dagen komt er een tweede team dat van 11 tot 25 augustus actief
zal zijn.
Expositie “Kerkproeverij – een open huis: Door een groepje
gemeenteleden zijn foto’s gemaakt rond het jaarthema
“Kerkproeverij – een open huis”. In de Esch en in de
Hessenwegkerk worden vanaf heden de foto’s geëxposeerd.
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).
In alle ruimte en met een open blik zoeken we naar de relevantie van
de christelijke traditie voor vandaag en wat dat betekent voor ons
geloven. En: Wat betekenen wij als geloofsgemeenschap voor onze
samenleving? Uitgelegd wordt wat liberale theologie is en wat
daarin de vertrekpunten zijn. De orde van deze thematische diensten
verloopt iets anders dan de gebruikelijke liturgie. Het is interactief
en open en er is stilte en gesprek om over de inhoud na te
denken.Welkom!
Zondag 22 juli om 09.30 uur in de Stephanuskerk.
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
Rommelmarkt: Langs deze weg willen wij alle mensen die ons
hebben geholpen op de rommelmarkt van afgelopen zaterdag heel
hartelijk bedanken voor jullie hulp, want zonder al die vrijwilligers
kunnen wij ook niks bedankt daarvoor.
Het doel voor dit jaar zijn we nog mee bezig, daar hoort u nog meer
van.
Het geld van de vorige keer hebben wij het fietsenhok opgeknapt en
er is nieuwe vitrage in de Oude Kosterij gekocht.
We willen u er nog even aan herinneren dat de oud ijzerbak nog tot
na de bouwvak vakantie bij de fam.J.H.Pullen aan de Roelofs
Mulderweg 4 staat tel.nr 262484.
vriendelijke groeten van de activiteitencommissie.
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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: Lucas Meulenkamp, Heemserveldweg 3, revalideert in
CFH
(Unit 2 K18).
Bedankt: Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk uit de kerk en
voor alle meeleven in de vorm van kaarten ,bloemen en bezoekjes ,naar
aanleiding van mijn ziekenhuis opname in Zwolle .
Jenny Nijman Dekker Schefferlaan 27.
Bedankt: Blij verrast waren wij met het bloemstuk van uit de
kerk,dat wij afgelopen zondag kreeg. Hartelijke dank daar voor.
Groeten van Fam . Joh. Brink. Nachtegaalstraat 42.
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. Jonkers is tot 13 augustus met vakantie. Ds Leo van Rikxoort
neemt waar.
Kopij voor Kerkcontact voor Heemsser 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. W. Mulder, Boslaan 15, verblijft in Aleida Kramer
te Coevorden, Brinkzicht kamer 19, M. v.d. Thijnensingel 1, 7741
GB Coevorden. Mw. H.J. Warmink-Waterink, Grote Esweg 13,
verblijft in het Wooldhuis, kamer 136, paalweg 10, 8141 RV Heino.
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!
Pastoraat: 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 zullen er geen
kerkdiensten worden gehouden in de Matrix.
Wandelingen voor ontmoeting:
22 juli: wandelen bij de Oldemeijer. Verzamelen bij de grote
parkeerplaats / toiletgebouw. Start 14 uur.
26 augustus: wandelen in het Vechtpark. Verzamelen in het park
Heemsermars, bij het dierenverblijf. Start 13.30 uur.
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
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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 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:pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl. In dat geval wordt u
z.s.m. teruggebeld of gemaild.

7

8

