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

Gemeente

zondag 1 oktober 2017 11e jaargang nr. 40.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
Ouderling: mevr. G. Odink/ Diaken: dhr. H.J. Bouwhuis
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. J.W. Goossen,
Vriezenveen
Ouderling: mevr. H. Otten / Diaken: dhr. W. Herbert
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. B. Schraa / Diaken: dhr. M. Kappert
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. E. Woudt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. R. Lamain
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: mevr. H. Davenschot
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Zijl, Lemele
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk en Israël; uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. Eshuis en dhr. H. Olsman
Volgende week: Fam. D. van Dijk en mevr. T. van Faassen
Koster: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Soria en Ina van Uffelen
Volgende week: Hetty Wolbink en Mieke Kerkdijk
Vandaag gaat ds. Goossen uit Vriezenveen voor. De avonddienst - met
aandacht voor Israël(zondag) wordt gehouden in de Stephanuskerk. Voorganger is dan ds. van Rikxoort. Een goede en gezegende zondag gewenst!
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. L.J. Timpers-Wind en mevr. H. Op de Haar
Volgende week: Fam. G.A. Veurink-Hofsink en dhr. A. Meijer
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: Jacoba Nijzink: gr. 1-4; Marieke Grendelman: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Marike Veurink; Lisa Kappert
Volgende week: Esther van der Veen; Esther van Dijk
Lector: Karin van Beugen
Orde van de morgendienst. Het thema van de morgendienst is: Op welk
fundament bouwen wij ons geloof? Lied 78: 1,2,5; Onze Hulp en Groet;
Lied 215:1,2,5,7; Gebed; KND; Lied 168:1,2,4; Lucas 7:11-16 en 1 Kor. 15:
1-7, 12-19 en 32-34; Lied 704:1,3; Preek; Lied 753; presentatie ‘House of
hope en dreams’; Lied 992; Gebeden; Collecte; Lied 425; zegen.
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Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Odink; Volgende week: van fam. van Kamer
Oppasdienst vandaag: Alien van de Akker; Mirjam Meilink; Meike Olsman
Volgende week: Mariette Zoer; Melanie Lamberink
Orde voor de morgendienst: zingen: geroepen om te zingen 24:1,2; (kaarsenlied); Lied 288 ;bemoediging en groet; zingen: Klein Gloria; Aandacht
voor verwerkingen van de kinderen; Gebed van toenadering; Lied 302: 1 en
3kinderen groep 2 zingen Jona, Jona met youtube
https://www.youtube.com/watch?v=ImgOmRUPspg; kijkbijbel verhaal; we
zingen Alles Wordt Nieuw 1,12 Jona uit de grote vis); toneelstuk naar aanleiding van Jona; preek voor de kinderen; zingen ‘k stel mijn vertrouwen
Evangelische liedbundel 188 (zingen we 2x); preek voor grote(re) mensen;
Lied 178:1,2 ,3,13,14,15; Gebeden; Collecte; Lied 435:1,3; Zegen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Matteüs 21:10-22; dinsdag: Matteüs 21:23-32;
woensdag: Ezechiël 18:1-13; donderdag: Ezechiël 18:14-20; vrijdag
Ezechiël 18:21-32; zaterdag: Ezechiël 19:1-14; zondag: Ezechiël 20:1-12
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar Diny Odink, Lindenlaan 36, uit Witte of Lambertuskerk naar
fam. Bouwhuis, Ommerweg 59, en uit de Matrix naar mevr. L. de GraveSanders, Schoutenhof 62
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
3 okt. Dhr. G.W. Doldersum, P. de Hoogstraat 6, 7771 WR Hardenberg, 75
jaar
5 okt. Dhr. J.E. Nijman, Rheezerveenseweg 30, 7797 HD Rheezerveen, 83
jaar
5 okt. Dhr. J. Olsman, Rembrandtstraat 14, 7771 XG Hardenberg, 78 jaar
6 okt. Mevr. F. Feddes- Nijmeijer, Hessenweg 63, 7771 RD Hardenberg, 76
jaar
7 okt. Dhr. A. Eshuis, Grote Beltenweg 3, 7794 RA Rheeze, 79 jaar
8 okt. Dhr. W. Meijer, van Tuellstraat 12, 7773 CN Hardenberg, 80 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.
The Home of Hope and Dreams. Vandaag zal in de dienst, nadat de kinderen
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zijn teruggekomen van de kindernevendienst, Gini Pullen van The Home of
Hope and Dreams vertellen over haar werk in Oeganda. Na de dienst is er
dan gelegenheid om haar te ontmoeten en eventuele vragen aan haar te
stellen over haar bijzondere werk in het Kindercentrum.
Van de Werkgroep AZC van het Diaconaal Platform Hardenberg over het
buddyproject. Dinsdagavond 3 oktober 2017. Aanvang: 20.00 uur. Locatie:
Aula van het Greijdanus College, Burgemeester Schuitestraat 7, Hardenberg
De gezamenlijke kerken in Hardenberg werken samen om de asielzoekers in
het AZC van Hardenberg en de statushouders bij te staan. Om contact te
hebben, te luisteren en waar nodig te helpen. We zien graag dat mensen
‘buddy’ worden en ook samen een team zijn. Alle geïnteresseerden zijn hier
van harte welkom!
Uitnodiging voor de Ambtsdragers conferentie: op donderdag 5 oktober in
“de Esch”. Aanvang 19.45 uur. Koffie vanaf 19.30 uur. Thema: ‘Oefenen bij
het leven. De gemeente als gemeenschap van leerlingen’. Iedereen is van
harte uitgenodigd, ook niet-ambtsdragers.
Kleding en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 6 oktober
van 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 7 oktober 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, schone 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 of Gerda van der Wel, tel. 272860
gerdavanderwel2@gmail.com
Help de slachtoffers in Nepal, India en Bangladesh. Het College van Diakenen en de ZWO commissie hebben besloten om op zondag 8 oktober a.s. de
eerste collecte in de diensten te houden voor de slachtoffers van de natuurramp in Nepal, India en Bangladesh. Inmiddels zijn meer dan 42 miljoen
mensen getroffen door overstromingen in Bangladesh, Nepal en India. Kerk
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in Actie heeft inmiddels al noodhulp verleend. Maar er is meer hulp nodig.
Helpt u mee om deze slachtoffers te steunen? Wilt u liever uw bijdrage
overmaken dan kan dat op rekeningnummer van de Diaconie: NL 21 RABO
03249.63.645 o.v.v. collecte Nepal en Bangladesh. Namens het College van
Diakenen en ZWO commissie van harte bij u aanbevolen.
Voorzitter college van kerkrentmeesters. We zijn heel blij dat Erik Jutstra,
van Foreestallee 42, bereid is om voorzitter van het college van Kerkrentmeesters te worden. We hopen hem, indien er geen wettige bezwaren
worden ingediend bij kerkenraad Heemseresch, in dat kader te bevestigen
als ouderling-kerkrentmeester op 8 oktober in Sporthal de Kamp in Baalder.
Diaconaal Jongeren Project 2018. Het DJP project is afgelopen zomer geannuleerd vanwege te weinig deelname van de jongeren en gebrek aan leiding.
Wij hebben besloten als stuurgroep om dit project nu plaats te laten vinden
in de zomer van 2018, mits er voldoende aanmelding van de jongeren is en
de leiding rond is. Ben jij in de zomer van 2018 tussen de 16 en 24 jaar, meld
je dan aan voor deze werkvakantie. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 november.
Meer informatie over het project komt in de komende kerkklank. Opgave
kan bij: Tjalling Alkema, tel: 260418 of tjalling_alke ma@hotmail. com of
bij Evelien Bakker, evelienbakker68@hotmail.com
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. Z. Vinke-Altena , Esweg 5, heeft afgelopen zondag een
herseninfarct gehad. Inmiddels is ze al weer in CFH (Unit 1, K3) en dapper
aan haar revalidatie begonnen. Mevrouw M. Koops, verblijft nog steeds in
het Hospice. Zij moet steeds meer van haar gezondheid inleveren. Zij is
dankbaar voor de zeer goede zorg van de vrijwilligers van het Hospice en
voor de bezoeken en kaarten uit de gemeente
Hartelijk dank voor de mooie bloemen uit de Hessenwegkerk, die ik
afgelopen zondag kreeg. Diny Odink.
Avond contactpersonen. Dinsdagavond 3 oktober is er weer de jaarlijkse
toerustingsavond voor contactpersonen. Wij beginnen om 20.00 uur in de
Esch. Eerst horen wij graag of er vragen en/of opmerkingen zijn van uw
kant. Wij zouden ook graag enkele zaken met u willen delen. Vervolgens
willen wij samen luisteren naar enkele smakelijke verhalen over de kerk.
Wij doen dat bij het thema: Het leven in verhalen! Wij proberen te verhalen
wat mensen ons verhalen in verhalen. Alle contactpersonen zijn harte
welkom!
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Belijdenis en Doop. Op 15 oktober hopen wij Anna Sofie Lea Grendelman te dopen. Zij is de dochter van Henri en Marieke Grendelman. Henri
wil in deze kerkdienst zijn openbare geloofsbelijdenis afleggen, of in
gewoon Nederlands; belijdenis doen. Wij zien uit en hopen op een mooie
gedenkwaardige dienst.
Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 5 oktober om 20.00
uur in de Esch.
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 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. G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te
Coevorden. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Hartelijk dank voor de bloemen die wij afgelopen zondag uit de kerk mochten ontvangen. Ook willen we iedereen nogmaals bedanken, die na het ongeluk aan onze vader en aan ons heeft gedacht d.m.v. een bezoekje, telefoontje
of kaartje. Het heeft hem en ons goed gedaan. Groeten fam. Bouwhuis.
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen vanuit de kerk. Zwaantienus Dorgelo, afd. Marke, Clara Feyoena Heem.
Bijeenkomst bezoekmedewerkers en ouderlingen. Woensdag 4 oktober
komen de bezoekmedewerkers en de ouderlingen bijeen in 'de
Aerninckhoff'.
Aanvang: 19.30 uur. Bij verhindering graag even een mailtje naar
rikxoort@ziggo.nl
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!

6

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. Tine Schepers, Kamferbekestraat 26 heeft nog een heel
traject van behandelingen en operaties voor de boeg. Mevr G. ViethAkse, Edelinckstraat 36 is weer thuis. Als je wilt dat ik langs kom, laat je
dit dan even weten?
Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik zondag 17 september van uit de
Matrix heb ontvangen. Groeten, Tine Schepers.
Marslandendiensten. Vandaag is het kerkschoolgezinsdienst met groep 2 a,b
en c van de Marsweijde. Hier geven de juffen Ingrid, Dinie, Boukje, Nienke
en Miranda les. Het gaat over Jona. De kinderen hebben een heeeele grote
vis gemaakt. En verder valt er in de dienst van alles te beleven. Thema: God
houdt van jou ook al begrijp je Hem niet altijd. Voorganger: ds. Martin Voet.
Volgende week gaat mevr. Ellen Kotlhof voor.
Nieuwe Ambtsdragers. Met veel plezier en nog meer dankbaarheid kunnen
we melden dat er twee nieuwe ambtsdragers gevonden zijn. Piet Landstra,
Klokkenbuil 1 wordt scriba. Hij vervulde dit ambt al eerder in onze wijk.
Gerco van den Akker, Huetestraat 12 wordt diaken. De bevestiging volgt 15
oktober. Nu er “twee schapen” over de dam zijn volgen er vast meer. Wie
volgt?
Bereikbaarheid ds. Martin Voet, Avondvoorde 1 7773 BB Hardenberg.
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag. Telefonisch 273231. Bij
voorkeur bellen tussen 8.30-9.15 uur en 18.30-19.00 uur. Per mail:
dsmartinvoet@pknhardenbergheemse.nl Doop- en huwelijksaanvragen bij
de predikant
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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