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

zondag 26 februari 2017; 11e jaargang nr. 9.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: dhr. J.W. Bassie, Groningen
Ouderling: dhr. E. van Faassen / Diaken: mevr. J. Otten
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. W. Visscher, Dedemsvaart
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
Ouderling: mevr. H. Hietland / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: mevr. H. Davenschot
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: mevr. H. Remmink
Diaken: mevr. T. van Faassen / Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” mevr. H. Hubert
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Stefanuskerk: Radewijk: ds. J. Dijkstra
Ouderling: dhr. P. Volders / Diaken: dhr. A. Peeneman
Organist: dhr. J. Broekroelofs
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. G. Brandorff
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. H. Berends, Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. A.E.N. de Bruin, Losser
19.00 uur: Stefanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e; Kerk; uitgang: Zending
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mw. H. Wolbink en mevr. H. Platjes
Volgende week: Fam. P.R. Pot en dhr. W. Herbert
Koster: dhr. B. Stoeten, tel. 263479, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Herma Mulder en Ruth vd Haar
Volgende week: Soria en Ina van Uffelen
Bij de diensten
Welkom in de kerk! Vanmorgen gaat ds W. Visscher uit Dedemsvaart
voor. In de avonddienst die gehouden wordt in de Stefanuskerk gaat ds.
De Lange voor. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Psalm 106:1 en 2; stil gebed;
bemoediging: groet; Lied 283: 1,3 en 4; gebed om Gods ontferming;
woord van genade en leefregel; Lied 912: 1,2 en 6; Lied van de maand
Lied 939; Kinderen naar de kinderkerk; lezing: 2 Petrus 3:1-13; Lied
747: 1,2 en 8; lezing: Matteüs 6:24-34; Lied 718; verkondiging; Lied 225;
Dankzegging en gebeden; Inzameling van de gaven; Slotlied 905; Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag Mevr. Veltink-Boessenkool; mevr. Veurink Boessenkool
en dhr. J. Noorlander; Volgende week: Fam. H. Brink-Brink en dhr. B. Schraa
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jeroen Marissen
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: Hester op de Haar: gr. 1-4; Elise Pothof: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Esther van der Veen; Janine Roepers
Volgende week: Judith Schutte; Petra Veurink
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Lector: Alice Makkinga
Orde voor de morgendienst. Afk.; Lied 207: 1; Bemoediging en groet;
Lied 31: 1 en 2; Gebed van ontferming (na zo bidden wij: zingen 3x Heer
ontferm U, dienstboek); Zingen 869: 1 en 5; Gebed; KND; Lied 939: 1;
Schriftlezing: Luc 18: 31-43; Lied 803 : 1 en 2; Overweging; Lied 909;
Dankgebed; Collecte; Slotlied 839 :1,3 en 4; Zegen.

Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. van Kamer; Volgende week: fam. Zoer
Kindernevendienst: Alien van den Akker: gr. 1-4; Mireille Breukelman;
Mannette Batterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mirjam Hakkers; Gerja Kuiperij
Volgende week: Mariette Zoer; Wendy Lambers; Meike Olsman
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: 1 Korintiërs 4:1-13; dinsdag: 1 Korintiërs 4:14-21;
woensdag: Matteüs 6:1-15; donderdag: Matteüs 6:16-23; vrijdag: Matteüs
6:24-34; zaterdag: Matteüs 7:1-12; zondag: Psalm 91
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar dhr. W. Stegeman, Oelenveerstraat 1, uit de Witte of
Lambertuskerk naar dhr. B. Gerritsen, Berkenlaan 8 , en uit de Matrix naar
dhr. Gerton Odink,Veldsinklaan 22.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
27 febr. mevr. M.H. ter Wijlen- Müller, Poolsterlaan 25, 7771 ZE Hardenberg, 81 jaar
4 maart: dhr. D. Huijser, Elzenlaan 1, 7771 DJ Hardenberg, 77 jaar
5 maart: mevr. J. Otter- Otterman, Kamferbekestraat 34, 7773 CT Hardenberg, 78 jaar
A.s. donderdagmorgen 2 maart van 11.00 tot 11.30 kunt u weer
collectemunten halen in de Schakel.
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar
de container achter de Hessenwegkerk.
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Kleding en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 31 maart van
18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 1 april van 10:00 tot 13:00
uur wordt er weer een kleding en boekenbeurs gehouden in de
Schakel. De opbrengst is bestemd voor het Diaconaal Jongeren Project.
Heeft u thuis nog goede, bruikbare kleding (ook graag kinderkleding) en
boeken voor dit doel, dan kunt u deze inleveren op de volgende adressen:
fam.de Weerd, Klinkerweg 4; fam. Feenstra, Vechtvoorde 2; fam. Blaak,
Eiberhof 21, fam. Imminga, Ondermaat 22; fam. van der Velde, Loorlaan 4;
fam. van Faassen, Eendekroos 15; fam. Bakker, Ganzebloem 6; fam. Heidotting, Löhnisweg 1. De niet verkochte kleding gaat eveneens naar een goed
doel! Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met o.a.
het sorteren van de kleding / boeken in de weken voorafgaand aan de kledingbeurs, het sjouwen van de dozen het uitpakken van de kleding en boeken.
Voor meer informatie: Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live.nl
Het leerhuis "de Passio volgens Johannes" wordt gehouden op de
woensdagavonden van 1 maart (aswoensdag) tot en met 12 april (in de
Stille Week), in de Schakel telkens vanaf 20.00 uur. info : ds. A. de
Lange. De avond over “Het Woord aan de verbeelding” wordt gehouden
op dinsdag 7 maart 2017 in De Esch om 20.00 uur. De avond staat onder
leiding van da. Gonny de Boer uit Anloo.
Meer informatie is te vinden in de folder Voto. De folders liggen bij de
ingang van de kerken. Ook is de informatie te vinden in Kerkklank van
maart 2017.
Cursus
De cursus “Deel je leven met God” is een beginnerscursus christelijke
meditatie. De eerste avond start op 5 april in De Schakel om 20.00 uur.
De volgende avonden zijn 3 mei, 17 mei en 31 mei 2017. De avonden
staan onder leiding van ds. Wim van der Wel. LEVEN IN BEELD: De
film “Süskind” is een verhaal dat vergelijkbaar is met “Schindlers List”
wordt vertoond op woensdag 19 april 2017 in De Esch om 20.00 uur. De
avond staat onder leiding van ds. Martin Voet.
Meer informatie is te vinden in de folder Voto. De folders liggen bij de
ingang van de kerken. Ook is de informatie te vinden in Kerkklank van
april 2017.

4

Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijden:
dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur, donderdagavond: 19.00 tot 20.00 uur.

Wijkgemeente Heemser Esch
Overlijden
Op vrijdag 17 februari is na een periode van afnemende gezondheid
overleden Gerrit Jan Aufderhaar op de leeftijd van 78 jaar. Een
vriendelijke en rustige man, die al een aantal jaren kampte met
gezondheidsproblemen. Sinds 19 november 2009 was hij weduwe van
Mini Aufderhaar-Hendriksen. Vanaf dat moment leidde hij een
teruggetrokken leven. Hij woonde aan de Frans Halsstraat 11. Afgelopen
week vond de begrafenisplechtigheid in besloten kring plaats. We leven
mee met zijn kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die Gerrit
Jan zullen missen.
Onze zieken. Mevr. J. Stoffers-Wolf, Frans Halsstraat 3, is ernstig ziek. Ze
wordt liefdevol omringd door haar man en kinderen. Ook wij leven mee!
Huiskamergesprekken: we herinneren de gemeenteleden van de wijken
HE-04 en HE-05, die zich opgegeven hebben, aan de
huiskamergesprekken van a.s dinsdag 28 februari en do. 2 maart. Om
20.00 uur staat de koffie/thee klaar. Wijkteam HE-04/05

Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 2 maart om 20.00 uur
in de Esch. Rapportages en brieven bestemd voor de WKK vergadering van
woensdag 15 maart kunnen ingeleverd worden tot donderdag 2 maart voor
16.00 uur bij de scriba: Uranuslaan 7. (e-mail: g.h.vd.spoel@home.nl).
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.
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Kopij voor Kerkcontact schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.

Wijkgemeente Heemse West
Overlijden
Op donderdag 16 februari is onverwacht overleden Jan Hendrik Otten
op de leeftijd van 78 jaar. Hij woonde aan de Jachthuisweg 9. Daar is hij
geboren, heeft hij geleefd en is hij gestorven. Tot begin jaren 90 runde hij
samen met zijn broer het melkvee bedrijf. Gezondheid van beiden liet het
niet langer toe. Door zijn slechte ogen werd zijn wereld kleiner. Hoewel
geen partner, alleen was hij nooit. Iedereen kwam graag bij hem. Zijn
dieren, pony’s, konijnen, schapen etc waren belangrijk. Geen
zondagmorgen sloeg hij de kerktelefoon over. De laatste paar weken was
hij niet helemaal fit. Donderdagavond laat is hij plotseling gestorven. Jan
Hendrik was een gezellige, vriendelijke, meelevende man. “t Kump wel
goed” zo stond hij in het leven, zo keek hij aan tegen de dood. Afgelopen
dinsdag vond de crematieplechtigheid plaats in De Lariks. We leven
intens mee met zijn zus, zwager en schoonzus, hun kinderen en allen die
Jan Hendrik zullen missen.(Is al afgekondigd)
Huwelijjksjubileum
Op 21 februari waren dhr. H(enk) en mw. A(nja) Polman-Wijnhorst, Van
Rechterenallee 10, vijfentwintig jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en
nog vele jaren samen - en met de kinderen - gewenst. God zegene jullie!

Bereikbaarheid ds. L(eo) van Rikxoort, Brandweg 14, 7771 DB Heemse,
tel. 857189. E-mail: rikxoort@ziggo.nl 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 donderdag 18.00
uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
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Wijkgemeente Marslanden
Overlijden(1)
Op zaterdagavond 18 februari is overleden Hendrikje Veurink – Eshuis
op de leeftijd van 86 jaar.Na haar huwelijk woonde ze aan de
Eugenboersdijk 8, de boerderij en loonbedrijf van de familie Veurink.
Een paar jaar geleden was het nodig om te verhuizen naar Clara. Op 9
februari ging haar gezondheid ineens sterk achteruit en werd ze
opgenomen in het ziekenhuis. Ineens werd haar man ook erg ziek en werd
in de nacht van 17 en 18 februari opgenomen in het ziekenhuis. Zo waren
ze dicht bij elkaar en zo is Hennie rustig ingeslapen. 25 februari was de
begrafenis in De Lariks. We leven mee met haar man Jan, haar kinderen
en kleinkinderen en wensen iedereen de troost en kracht van God toe
Overlijden (2)
Zondag 19 februari is Meindert Veurink overleden, Blanckevoortallee
36. Hij was al geruime tijd erg ziek. Zijn crematie was vrijdag 24 februari
na een dienst in de Lariks. We leven mee met zijn vrouw Nienke, zijn
moeder, broers en zus, zijn familie en vrienden. Meindert Veurink 61 jaar
geworden.

Pastoraat van degenen die vanwege hun gezondheid onze aandacht
hebben.
Wij noemen: Annie Otter, Kamferbekestraat 34. Dhr. Jan Veurink,
Eugenboersdijk 8 ligt nu in het ziekenhuis. Op het moment van schrijven
is er de mogelijkheid, dat hij met de Wensambulance naar de begrafenis
van zijn vrouw kan gaan. Mevr. B.J de Vries – Kelder Edelinckstraat 32, is
in Clara voor revalidatie. De kleine Emma Zwiers wordt gelukkig wat
sterker en ze groeit. Ze is van UMCG naar de Isala klinieken te Zwolle
gegaan. Heel veel sterkte toegewenst!
Omdat dominee Martin Voet een tijd niet werkt vanwege zijn
knieoperatie, zullen er tot Pasen andere, soms onbekende, predikanten
en voorgangers zijn.
Voor pastoraat kun je terecht bij Ellen Kolthof tel 262583 per email:
eikolthof@ziggo.nl of bij Erik van Faassen, tel. 266384 of per email:
e.vanfaassen1@lijbrandt.nl
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50 jaar getrouwd
Wij feliciteren de Fam. van Lingen, Ervenweg 58. Ze zijn maandag 27
februari 50 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd!
Bezoekproject 55-65 jaar
Tussen januari en april gaan gemeenteleden op bezoek bij gemeenteleden.
Dit jaar in de leeftijdscategorie 55-65 jaar. We hopen op zinvolle
bezoeken. Het gaat ons om het gesprek.
We hopen zo te horen hoe deze gemeenteleden in het leven staan en wat
hen bezighoudt. Wie weet horen we ook hoe ze in het geloof staan en wat
de kerk daarin betekent.

Tienerdienst: Vandaag is er weer een tienerdienst in Matrix. Rianne en
Renske zullen 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 filmpje/liedjes en er ruimte is voor een gebed. Elke vierde
zondag in de maand komen we bij elkaar 26 februari, 26 maart, 23 april,
28 mei en 25 juni. Het thema van deze zondag is “Geloven??” Jullie zijn
van harte welkom!!
Bedankt
Wij willen iedereen bedanken voor de mooie bos bloemen die we
afgelopen zondag mochten ontvangen via de ouderling van dienst Gerjan.
Daarnaast willen we ook iedereen bedanken voor alle kaarten of
bezoekjes die we gehad hebben, we hebben dit als erg prettig ervaren. De
laatste chemokuur zit erop, de eerste uitslagen waren goed en we zijn erg
positief. Weggaan gaat de hersentumor niet maar als het maar beheersbaar
is en dat is het op dit moment dan zijn wij en de artsen erg blij en
tevreden. Groeten Gerton en Gerdie Odink.
Kopij voor Kerkcontact schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
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