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

zondag 29 juli 2018; 12e jaargang nr. 30

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: Jan Noorlander
Diaken: Ineke Meinen; organist: Kees Bakker
10.00 uur: Hessenwegkerk: geen dienst
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. J.W. Moolhuizen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: hr. R. Lamain
Organist: Barend Blekkenhorst
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. P.J.H. Noordmans (CZ)
Ouderling: Frony de Weerd / Diaken: Henny Broekroelofs
Organist: Hennie Davenschot
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: geen dienst
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: gezamenlijke dienst
Heemse West/Heemser Esch: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: geen dienst
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. A. de Lange

Bij de diensten
Collecten: 1. diaconie, 2. kerk, 3. onderhoudsfonds.

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: mv. Eshuis /dhr. J. Jans
Volgende week; Volgende week: mw. H. van Dijk en dhr. W.

Herbert

Koster: de heer G.J. Bolks (tel. 263005).
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Hetty Wolbink en Liesbeth Otten
Volgende week: Lisanne en Marlies Eshuis
Vandaag wordt de gezamenlijke dienst gehouden in de Witte of
Lambertuskerk. We lezen Handelingen 16: 1-15, over hoe het evangelie
naar Europa komt. In de avonddienst die wordt gehouden in de
Stephanuskerk gaat ds. Noordmans voor. Een gezegende zondag
gewenst!
Orde van de morgendienst: Orgelspel; afkondigingen; intochtslied:
Psalm 33: 7 en 8 ; moment voor persoonlijk gebed; gezongen votum:
Groet en amen gezongen:

lied: 617a (Hemelhoog) Tienduizend redenen
De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt
en wat mij mag overkomen,
laat mij nog zingen als de avond valt.
Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel. O mijn ziel,
prijs nu zijn heilige naam.
Met meer passie dan ooit, o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige naam.
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Heer, vol geduld toont U ons uw liefde.
Uw naam is groot en uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid. Refrein:
En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. Refrein:
Verheerlijk zijn heilige naam.
Verheerlijk zijn heilige naam.
leefregel; lied van verootmoediging: Psalm 86: 4; gebed om vergeving
en verlichting met de Heilige Geest; voor de kinderen; schriftlezing:
Handelingen 16: 1-15; lied: 313: 1, 2 en 5; verkondiging; lied: 315;
dankgebed – en voorbeden; inzameling van de gaven (eventueel kunnen
kinderen van de oppas worden gehaald); slotlied: Psalm 103: 9;
wegzending en zegen; gezongen amen (3x); orgelspel.
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!

Hessenwegkerk
Vandaag en op de zondagen 5, 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 5, 12, 19 en 26 augustus a.s. worden er in de
Matrix geen diensten gehouden.

Stephanuskerk
Orde voor de avonddienst: Geen orde van dienst ontvangen.
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Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
maandag
Rechters 2: 16-23
dinsdag
Rechters 3: 1-6
woensdag Efeziërs 2: 1-10
donderdag Efeziërs 2: 11-22

vrijdag
zaterdag
zondag

Rechters 3: 7-11
Rechters 3: 12-31
Efeziërs 3: 1013

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de HWK gebracht

naar mevr. Hilma Hoekman ,Ommerweg 31
Oud papier: kunt u alleen vrijdags van 08.30 – 16.00 uur brengen naar
de container achter de Hessenwegkerk.
Donderdagavondconcert: Op donderdag 02 augustus a.s. kunt u luisteren
naar Frank Kaman in de Stephanuskerk. Op het programma, met als thema
“vakantie” staan werken van componisten uit allerlei landen. 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

Gevonden: Wie heeft zondag na de kerkdienst in de
Hessenwegkerk een grijs etui met bloedsuiker meter en strips in de
Esch laten liggen? Voor info bel Jaap:262216
Dabar actief: Vorige week konden we kennis maken met het DABAR
team. 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
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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. Het tweede team
komt van 11 tot 25 augustus..
Kerkelijk Bureau: De maand augustus is het kerkelijk bureau

gesloten. Ook kunt u deze maand geen collectemunten halen in de
Esch of de Schakel

Wijkgemeente Heemser Esch.
Bedankt: Met veel plezier heb ik jarenlang kindernevendienst/tienerdienst
gegeven, maar na zo’n lange periode vond ik het voor mijzelf tijd om te
stoppen. Echter, stilletjes vertrekken uit de KND/tienerdienstcommissie
zoals mijn bedoeling was is niet gelukt….Want naast alle leuke
verrassingen van de andere teamleden kreeg ik afgelopen zondag ook nog
eens de bloemen van de kerk! Geweldig, allemaal heel hartelijk dank
daarvoor! Hilma Hoekman
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
Overleden: Op 24 juli is in het ziekenhuis te Zwolle Hendrika Johanna
Warmink – Waterink, Grote Esweg 13 te Diffelen overleden. Zij bereikte
de leeftijd van 75 jaar. Ze had de laatste tijd te maken met een sterke
achteruitgang in haar gezondheid. Zij laat een man, zeven dochters,
schoonzonen en kleinkinderen na. Maandag 30 juli vindt om 11.15 uur
de dankdienst voor haar leven plaats, die wordt gehouden in de Witte of
Lambertuskerk. Vanaf 10.45 uur is er gelegenheid tot condoleren in ‘de
Aerninckhoff’. Gedenken we haar man, kinderen en kleinkinderen in ons
gebed en bidden we om Gods troostvolle nabijheid.
Meeleven: 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: Hartelijk dank voor de vele blijken van medeleven, in welke
vorm dan ook, die ik mocht ontvangen tijdens en aansluitend aan mijn
opname in het ziekenhuis te Hardenberg en Zwolle. Eveneens hartelijk
dank voor het prachtige boeket bloemen dat na afloop van de dienst van
8 juli jl. door de familie Wolbink bij mij thuis werd bezorgd.
Het heeft mij en mijn vrouw Trijnie bijzonder goed gedaan te merken dat
zoveel mensen om je heen staan in een tijd waarin ziekte en zorgen in het
leven een rol spelen.
Hartelijke groet, Arend Koopman
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
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Wijkgemeente Marslanden
Vakantie: van 22 juli t/m 26 augustus 2018 worden er in de Matrix geen
kerkdiensten gehouden.
Wandeling 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.
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.
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