Ontmoetingsavond. Donderdagavond 15 maart werd de jaarlijkse ontmoetingsavond van De Marslanden en Collendoorn gehouden. Het thema was
Kerkproeverij. Een uitgebreid verslag krijgt u binnenkort via Ensemble. Om
u toch alvast een indruk te geven van de avond geef ik u enkele trefwoorden:
bami, hutspot, sushi, wraps, verscheidenheid wat ons siert, over wat ons
bezighoud in en rondom de kerk en over wat geloven betekent voor ons. En
dat allemaal naar aanleiding van dit korte video fragment:
https://www.youtube.com/watch?v=-F9jPQOiznk
Kerk- en schooldienst. 15 april as is er een Kerk- en schooldienst met groep
4 van de Marsweijde. Dominee Oostenbrink gaat voor. Het thema: Moet ik
voor jou zorgen. Je bent van harte welkom!
Beroepingscommissie. De profielschets van de predikant die we zoeken kunt
u vinden op onze webpagina:
http://www.pknhardenbergheemse.nl/ml_profielschets/ Tot vandaag kunt u
namen van predikanten aangeven die u geschikt acht. Het is wel belangrijk te
vermelden waarom u dat vindt. U kunt de namen doorgeven tot 1 april. Dat
kan zowel telefonisch als via de email aan Piet Landstra, 0523-265258 of via
email: scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl
Vacatures: Vele handen maken licht werk. Dat is ook zo in de kerk. Om het
werk door te laten gaan kunnen we extra hulp goed gebruiken! Wij willen u
vragen eens na te denken over wat uzelf kunt bijdragen; - meedenken over
de vraag waar we als kerk in de Marslanden naar toe willen en helpen daar
vorm aan te geven - het bezoeken van gemeenteleden die je bezoek erg op
prijs stellen - meehelpen om aansprekende goede doelen te vinden en
daarvoor geld in te zamelen, dichtbij en ver weg. Voor meer informatie kun
je 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: pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl. In dat geval wordt u z.s.m.
teruggebeld of gemaild.
Kopij voor Kerkcontact kunt schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny
Odink- Immink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl
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KERKCONTACT van de wijkgemeenten
Heemser Esch, Heemse West en Marslanden
Protestantse
Gemeente

zondag 1 april 2018; 12e jaargang nr. 13.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: dhr. G. Grootenhuis / Diaken: mevr. J. Otten
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. M.B. Plette, Vriezenveen
Ouderling: dhr. R. Schoemaker / Diaken: dhr. J. Jans
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. K. Bakker / Diaken: dhr. J. Hamhuis
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. J.T. Jonkman
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mevr. M. Veenstra
Organist: dhr. R. Kuiperij
10.30 uur: Schoutenhof: dhr. R. Lamain
Organist: dhr. F. Kroon
19.00 uur: Stephanuskerk: Geen dienst
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. J. Schipper, Dalfsen
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Scholing, Hoogeveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Höftekerk: Baalderborg: mw. N. Jonkers- Salomons
Bij de diensten
Collecten: 1 Diaconie; 2 Jeugdwerk JOP; Uitgang: Onderhoudsfonds
e

e

Uitleg Symbolische bloemschikking Paasmorgen zondag 1 april 2018. Van-

daag, op deze Paasmorgen verbeeldt de bloemschikking een ‘Paastuin’, een
feestelijk en kleurrijk geheel, een uitbeelding van één groot feest van liefde
en nieuw leven! Mensen, wij, wandelen door die tuin, als kleine kaarsjes,
aangestoken en opgewekt, door het licht van Pasen. De koninklijke gouden
weg van Jezus, de weg van liefde en trouw, verbindt ons met God en met
elkaar. Jezus is de deur naar een wereld als een open huis, waar het goed is
om te wonen, voor alle mensen. Een open deur, naar een wereld van onvoorwaardelijke liefde....
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: mevr. Reiling en mevr. T. van Faassen
Volgende week: Fam. D. van Dijk en dhr. H. Odink
Koster: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Annie Otten en Jannie Hakkers
Volgende week: Gerlinde Odink
Van harte welkom op eerste Paasdag in de Witte of Lambertuskerk. Ds.
Plette uit Vriezenveen is de voorganger. Gezegende Paasdagen gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Aanvangslied: 632:1; Votum en groet; Ps.
118:8,9; Het gebod van God; Lied 642:1,4,7,8; Gebed; Kinderen naar de
kinderkerk; Projectlied Paasproject; Schriftlezing: Psalm 30; Ps. 30:1,2,5;
Schriftlezing: Lukas 24: 1-12; Lied 619; Verkondiging; Psalm 68:7;
Dankgebed en voorbeden; Inzameling van de gaven; Lied 634; Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Mevr. H. Marsman-Kerkdijk; mevr. A. WelleweerdStegeman en mevr. H. Op de Haar; Volgende week: Mevr. Veltink-Boessenkool; mevr. Veurink Boessenkool en dhr. A. Meijer
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Arjan Veurink
Koffiedrinken: I.v.m. Pasen is er vanmorgen geen koffiedrinken.
Kindernevendienst: Renate Bruins; Celine Stoevelaar: gr. 1-4; Mariska
de Vries: gr. 5-8
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verblijft in Oostloorn. Mw. H. Kerkdijk-ter Wielen verblijft in de Schoutenhof 27 (woongroep 53). 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!
Bij het Paasproject (1 april). Jezus leeft: het wordt licht Johannes 20:1-10 en
Genesis 1:1-5. Verhaalthema: Jezus leeft, er is licht. Projectthema: LEVEN
IN GODS LICHT (De nieuwe schepping- Jezus leeft in Gods licht). Inzoomen op de: HUIZEN EN DE LUCHT. Uit de huizen straalt het licht. Net
zoals wij mogen stralen vanwege het goede nieuws van Jezus’ opstanding. In
de lucht zien we de wolken wegtrekken, het duister is verjaagd, het Licht
overwint. God geeft ons het leven met Hem, de wereld zal veranderen!
Worden zoals die zolang geleden bedoeld is. De nieuwe schepping: Jezus
leeft in Gods licht. Op de Paasdag wordt het doel van Jezus’ lijden bereikt.
Niet het graf, maar het leven voor Hem en voor ons. Niet het verdriet, maar
het geloof en de blijdschap. Het is niet meer donker, maar voor altijd licht.
De wereld is veranderd en wordt weer paradijs.
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
Onze zieken. Alle zieken en mensen met zorg veel sterkte toegewenst!
Na een ‘stille week’ – zo noemen we de week voor Pasen -, willen we feest
vieren op zondag 1 april. Jezus is opgestaan! Pasen is een nieuw begin. Ds.
Noordmans zal voorgaan in deze feestelijke dienst. De kindernevendienst zal
het 40 dagentijd & Pasen project afsluiten. Ze hebben ons afgelopen weken
verrast met ansichtkaarten, telefoongesprekken uit het buitenland, sloffen die
ons het gevoel geven thuis te komen, lekkere hapjes en cup cakes die we in
de kerk konden proeven en opeten, pleisters die onze wonden verbinden en
slingers om ons op te vrolijken. Vandaag het slotstuk. Ik ben
benieuwd.. Bedankt voor jullie inzet !
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Dhr. Lucas Hofsink, Rembrandtstraat 22, bedankt iedereen voor het
meeleven in de vorm van kaarten, bloemen van de kerk, telefoontjes. Het
heeft hem en zijn vrouw erg goed gedaan.

Oppasdienst vandaag: Feronia Dorgelo- Schottert; Alysha Schottert
Volgende week: Esther van der Veen; Linda Nijman
Lector: Ina Muis

Met Pasen mogen we ons geroepen weten om op te staan uit het donker,
om te gaan staan in het licht van God, het licht van zijn liefde. Ik wens
iedereen goede paasdagen toe! Met vriendelijke groeten, Neeltje
Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 5 april om 20.00 uur
in de Esch.
Ouderlingendag. Op zaterdag 7 april komen wij als ouderlingen weer een
dag bij elkaar. Deze keer willen wij samen nadenken over vormen van
pastoraat en/of hoe wij het pastoraat in onze wijk in de toekomst vorm
zouden kunnen geven. Er bleek in de afgelopen tijd nogal wat verschil te zijn
hoe men, vooral vanuit de verschillende leeftijdsgroepen, tegen pastoraat aan
kijkt. Wij hopen op een goede en gezegende dag.
Op 8 april hopen wij Roos, dochter van Erik en Evelien Veurink en Jop,
zoon van Jeroen en Marjo Marissen te dopen. Wij hopen met elkaar weer op
een mooie en feestelijke dienst.
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 schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny
Odink- Immink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Mw. H. Triemstra-Kootstra, Zwaluwstraat 13, verhuist dezer
dagen naar zorgcentrum ‘t Welgelegen (Voorstraat 2, 7783 AM) in Gramsbergen. In het Röpcke Zweers Ziekenhuis verblijft nog mw. H.J. WarminkWaterink, Grote Esweg 13. Dhr. G.J. Hamhuis, Ommerweg 5/A, is de Paasdagen thuis, maar moet vermoedelijk nog een operatie ondergaan. Mw. G.
Overweg, Marsweg 5, verblijft in Clara Feyoena Heem. Daar verblijft ook
dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5,
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Orde voor de morgendienst. Paasdienst Hessenwegkerk; Terwijl wij lied
600 zingen wordt de Paaskaars door de diaken van dienst en kinderen van de
kindernevendienst naar binnen gedragen. Onze Hulp en Groet, Wij kijken
naar: “Because of Him”(https://www.youtube.com/watch?v=_S3TI4bYerU),
wij zingen: “Wij vieren feest” (https://www.youtube.com/watch?v=7n3AdG
XVldI), Lied 624, Gebed, KND, projectlied, Johannes 20: 1-18, Lied 642,
preek, Lied 645: 1, 5 en 6, Gebeden, collecte, Lied 634, Zegen (3x amen).
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Mulder; Volgende week: fam. Odink
Kindernevendienst: Mireille Breukelman: gr. 1-4; Mannette Batterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Karin Wilpshaar; Mirjam Meilink; Wendy Lambers
Volgende week: Jacobien Hein; Mirjam Hakkers
Orde van dienst: Ontsteken van de nieuwe Paaskaars (Dominee + kind)
Lied 637; Stilte; Bemoediging en groet; Lied 216; Gebed om ontferming
over de nood; Lied 305; Gebed bij het Woord; Schriftlezing: Johannes 20: 118 (NBV); Lied 630:1, 4; Project van de kindernevendienst; Prediking; Lied
150; De kinderen komen bij ons terug; Zingen: Projectlied; Gebeden;
Collecte; Slotlied: 634; Zegen (3x amen)
Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster: maandag: Sefanja 1:1-13; dinsdag: Sefanja 1:14–2:3;
woensdag: Sefanja 2:4-15; donderdag: Sefanja 3:1-8; vrijdag Sefanja 3:9-20;
zaterdag Genesis 2:4b-17; zondag: Genesis 2:18-25
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk
gebracht naar dhr. A.J. Odink, Kometenlaan 2 en dhr. T. Kieft, Rheezerveenseweg 55, en uit de Matrix naar fam. Grimme, Schotlaan 48. De
bloemen van zondag 18 maart zijn gegaan naar Manon Korblet en Jelle
Jansen, Erve Nijsinck 39.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
2 april: mevr. L. Meijer-Nijland, H.H. Schefferlaan 12, 7771 CW Hardenberg,78 jaar
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5 april: mevr. G. de Goede- Oosterbaan, Ervenweg 74, 7773 DX Hardenberg, 78 jaar
5 april: mevr. K. Eshuis-Stegink, Grote Beltenweg 3, 7794 RA Rheeze, 77
jaar
5 april: dhr. G.J. Pierik, Kometenlaan 7, 7771 EM Hardenberg, 76 jaar
6 april: mevr. F. Lenters- Lammerink, Clara Feyoena Heem, 89 jaar
8 april: mevr. H. Bolks- Grootoonk, Clara Feyoena Heem, 92 jaar
8 april: mevr. A. Wilps- Wilpshaar, Havezateweg 2, 7798 CC Collendoorn,
78 jaar
Voorbedendoosje Hessenwegkerk en Witte of Lambertuskerk. Er staat een
voorbeden doosje op de balie in de Esch en er staat een voorbedendoosje
onder de toren in de Witte of Lambertuskerk. U kunt thuis uw voorbede op
papier zetten en vervolgens in het witte voorbedendoosje leggen.
Paaskaars 2018-2019. De afbeelding op de kaars betekent Verbondenheid.
Een Chi-Rhokruis in blauw met daaronder een medaillon met vijf kleurige
figuren, de vijf werelddelen symboliserend. We hebben een wereld, die we
samen zonder grenzen barmhartig moeten delen.

Op zondag 8 april a.s. is de eerste collecte in de dienst bestemd voor onze
eigen ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking).
De ZWO commissie steunt wereldwijd veel projecten. Projecten die door
eigen gemeenteleden in het buitenland zijn opgezet maar ook het werk van
Kerk in Actie wordt gesteund. Behalve via de collecte kunt u ook uw
bijdrage storten op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v.: ZWO
Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. collecte 8 april.
De ZWO commissie beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Allemaal meedoen. Woensdag 11 april organiseert Het Platform Baalderborg
een informatieavond. Een avond om onze gedachten over de samenwerking
tussen kerkmensen, zorgmedewerkers en mensen met een verstandelijke beperking te verdiepen en nieuwe inspiratie te geven. Hoe kunnen wij deze
mensen meer betrekken bij onze kerkdiensten? U bent van harte welkom in
de Esch. De avond begint om 19:30 uur. U kunt zich voor deze avond opgeven via dit mailadres: mirjamwanders44@gmail.com. Graag voor 3 april.
De noaberschap lunch is verplaatst van 11 naar 18 april.

Kleding- en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 6 april van 18:00 uur tot
21:00 uur en zaterdag 7 april van 10:00 tot 13:00 uur wordt er weer een kleding en boekenbeurs gehouden in de Schakel. De opbrengst is deze keer
bestemd voor Gods Golden Acre (zie www.godsgoldenacre.nl) 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
Houd u van zingen? kom dan ook op zaterdag 7 april naar de Hessenwegkerk. Als afsluiting van de eieren / paasactie, organiseert de activiteiten
commissie van de Hessenwegkerk, een benefiet zangavond. De toegang is
vrij, er is een collecte die in zijn geheel bestemd is voor het Hospice ’t Huis
aan de Vecht. Aan het orgel de bekende organist Ellert Bos. Deze avond mag
u niet missen! De aanvang is om 19.30 uur. Wij zien u graag op 7 april !
Bestuur activiteiten commissie Hessenwegkerk.
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De activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk nodigt u uit voor
een vergadering op woensdag 18 april om 20.00 in de Aerninckhoff over de
te houden rommelmarkt op zaterdag 14 juli. Op zaterdag 14 april en 12 mei
kunt u weer bruikbare spullen brengen op de parkeerplaats van de kerk van
10.00 tot 12.00, als u het niet kunt brengen dan willen wij het ook wel halen
dan kunt u contact op nemen met GJ Bolks telnr. 263005 of H.Stroeve telnr.
264873. Ook staat er dit jaar weer een oudijzercontainer bij de fam. Pullen
aan de Roelofs Mulderweg 4 telnr. 262484
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Dhr. H.J. Koops, Rheezerweg 55, is tijdelijk opgenomen in
CFH (herstel unit). Mw. Ypie van der velde, Molenplein 16, is afgelopen
week geopereerd en naar verwachting weer thuis. Zij moet het 6 weken erg
kalm aan doen. Haar partner dhr. Gerard Kelder, is ook opgenomen in het
RZZ. Hij hoopt ook weer voor het weekeinde thuis te zijn. Mw. H. Meier Schoemaker , Rembrandtstraat 19, verblijft in CFH unit 1 K 8. Yannick
Otten, Rembrandtstraat 15, verblijft in het Roessingh voor revalidatie; Roesingsbleekweg 33, 7522 AH Enschede voor revalidatie. Volgende week gaat
het gips eraf en dan moet hij weer goed leren lopen. Yannick (inmiddels 9
jaar) is een jongen met beperkingen.
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