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

Gemeente

zondag 10 december 2017 11e jaargang nr. 50.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. A. Zweers, Zwolle
Ouderling dhr./mevr./ Stegeman / Diaken: mevr. J. Bel
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. P.E.G. Wiekeraad;
Uelsen
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: dhr. J. Jans
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Zijl, Lemele
Ouderling: mevr. H. Hietland / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. Holverda
Ouderling: dhr. R. Schoemaker / diaken: mevr. H. Platjes
Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mevr. H. Hubert
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Marslanden: ds. P. Langbroek
Ouderling: dhr. G. Grootenhuis / Diaken: mevr. J. Otten
Organist: dhr. K. Bakker
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. J. Woltinge, Zwolle
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. G.J. van Asselt,
Nijverdal
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek
Bij de diensten
Collecten: 1 Diaconie; 2 kerk; Uitgang: Zending
e

e

Uitleg liturgische schikking 2e advent, Jesaja 2: 2-5. Jesaja heeft een visioen,
over een tijd die komen zal: de berg met de tempel zal stevig staan, ver

boven alle heuvels. Uit alle landen gaan de mensen daar naar toe, om te
luisteren naar het onderricht van de Heer. De kaars met prikkeldraad
verwijst naar het onrecht en kwaad in deze wereld. De rozen tussen het
prikkeldraad zijn symbool voor het omsmeden van zwaarden tot
snoeimessen.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Otten en dhr. H. Odink
Volgende week: Mevr. M. Mulder en dhr. J. Jans
Koster: dhr. G.J. Bolks, tel. 263005, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Jennie Altena en Mieke Kerkdijk
Volgende week: Annie Otten en Jannie Hakkers
Koffiedrinken na de dienst. Na afloop van de dienst bent u van harte
welkom in de 'Aerninckhoff' voor een kopje koffie of thee.
Vandaag is het de tweede adventszondag. Ds. Wiekeraad uit Uelsen is de
voorganger. De avonddienst in de Stephanuskerk is een vesperdienst die
geleid wordt door ds. Langbroek. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Ps. 24:1,2; Votum en Groet; Florian steekt de
kaars aan; gemeente zingt het kaarsenlied; Tekst voor de 2e advent: Lukas
21:28; Ps. 24:4; Vermaning; Ps. 24:5; Verootmoediging en schuldbelijdenis;
Evang. liedb. 99:1; Verkondiging van Gods genade; Evang. liedb. 99:6;
Gebed; Schriftlezing: Jes. 40: 1-11; Lied 412:1,3; Verkondiging; Lied 433:
1,3,5; Voorbeden; Slotlied: "God zal met ons zijn "van het stencil. (Evang.
liedb. 434); Zegen; Amenlied, 415:3.
Evangelische Liedbundel 99
1.Op aarde plant het kwaad zich voort / De waanzin voert het hoogste
woord, / het zaad verdort, de oogst wordt schraal, / o Wijsheid, daal als
vruchtbare taal! / O kom, ja kom, Emmanuel! / Verblijd uw volk, uw Israel!
6. Koning der volken, heers alom / en, eerste van de aarde, kom! / Gij hoeksteen, maak ons samen één, / verzamel allen om U heen! / O kom, ja kom,
Emmanuel! / Verblijd uw volk, uw Israel!
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Mevr. Hutten-Bril; mevr. Stegeman-Grendelman en
mevr. A. Mensink; Volgende week: Fam. J. Muis-Kelder en dhr. B. Schraa
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Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Arjan Veurink
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.
Tienerdienst: Hilma Hoekman; Jonathan Zandman: voor jongelui van 12 tot
± 15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Hester op de Haar: gr. 1-4; Elise Pothof: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Renate Bruins; Jacoba Nijzink
;
Volgende week: Elise Pothof; Anna de vries; Marjolein Hoekman
Lector: Rachel Noorlander
Orde van de morgendienst: Intochtslied: Ps. 144:1,2; Stil gebed; Votum en
groet; Ps. 144:4; Kyriegebed; Lied 435:1,2; Gebed bij de opening van de
schriften; Lied 146c: 1, 2; Schriftlezing OT: Jes. 40:9 t/m 11; Lied 146c:3,4;
Schriftlezing NT: Luc. 1:5 t/m 16; Lied 146c:7; Verkondiging; Lied 413:1,2,
3; Gebeden; Inzameling gaven; Slotlied: lied 834:1,2,3; zending en zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Brunink; Volgende week: fam. Meilink
Kindernevendienst: Michelle Wassing: gr. 1-4; Marjon van der Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Gerja Kuiperij; Mirjam Hakkers
Volgende week: Jeanien Nijman; Mariette Zoer
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Jeremia 27:12-22; dinsdag: Jeremia 28:1-17;
woensdag: Jeremia 29:1-9; donderdag: Jeremia 29:10-23; vrijdag: Jeremia
29:24-32; zaterdag: Jesaja 34:1-17; zondag: Jesaja 35:1-10
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Oldehinkel- Hamhuis, Venneweg 1, uit de Witte of
Lambertuskerk naar mevr. D. Toenhake-Jonker, Gedempte Haven 15, en
uit de Matrix naar ds. M.S. Voet, Avondvoorde 1.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
12 dec. Dhr. G. Otten, Plutolaan 9, 7771 EN Hardenberg, 88 jaar
13 dec. Dhr. H. de Vries, Rembrandtstraat 44, 7771 XH Hardenberg, 82 jaar
13 dec. Mevr. Z. Vinke- Altena, Esweg 5, 7771 CP Hardenberg, 80 jaar
13 dec. Dhr. J. de Graaf, Kometenlaan 3, 7771 EM Hardenberg, 75 jaar
14 dec. Dhr. J. Postema, Boslaan 19, 7771 DP Hardenberg, 83 jaar
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15 dec. Dhr. H.J. Koops, Rheezerweg 55, 7771 WJ Hardenberg, 86 jaar
15 dec. Dhr. W.K. Bakker, Schutsweg 1, 7797 HK Rheezerveen, 84 jaar
17 dec. Mevr. L. Stoeten-Snijders, Rheezerweg 62, 7794 RH Rheeze, 88 jaar
17 dec. Mevr. C.Z. de Jong- Anspach, Boslaan 20, 7771 DR Hardenberg, 82
jaar
17 dec. Mevr. W.J. Diepeveen- Bekker, Avondvoorde 2, 7773 BB Hardenberg, 78 jaar
17 dec. Mevr. M. Nijman- Schoemaker, Rheezerveenseweg 26, 7797 HD
Rheezerveen, 75 jaar
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Ook vanmiddag, is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar
een spel te spelen, te praten of gewoon samen te zijn. Overal is ruimte voor,
graag heten we een ieder van u die wil komen van harte welkom op de zondagmiddag voor alleengaanden. U bent vanaf 14:30 uur weer van harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45.
De jaarrekening 2016 en de begroting 2018 liggen van 11 t/m 15 december
2017 ter inzage op het kerkelijk bureau.
De activiteitencommissie van de Hessenwegkerk gaat ook dit jaar weer een
oliebollen verkoop organiseren op 30 december. De opbrengst van de actie
gaat naar het interieurfonds van de Hessenwegkerk. Wie Jaap kent, weet dat
u weer puike bollen kunt verwachten , U kunt ze bestellen in verschillende
varianten: Naturel of met krenten. Ook kunt u weer genieten van de heerlijke knieperties gebakken o.l.v. Ineke Meinen. Voor 10 oliebollen betaald u
€ 6.00 en de knieperties 10 voor € 1,50 of 30 voor € 4,00. U kunt bestellen
via de inleverbon uit Kerkklank of die u uitgereikt krijgt na de dienst van 10
en 17 dec. Per tel. is ook mogelijk bij Jaap 262216 of 216807 U kunt uw
bestelling ophalen bij de Hessenwegkerk op 30 dec. Van 9.00 tot 14.00 uur.
Op deze dag is er ook losse verkoop van oliebollen en knieperties. Bestuur
activiteiten commissie
Kerstbakjes maken in de Schakel: Dinsdag 12, woensdag 13 en donderdag
14 december gaan we weer kerstbakjes maken in de Schakel voor de verkoop op de kerstmarkt zaterdag16 december. Hebt u zin om mee te helpen, u
bent van harte welkom vanaf 9.30 uur.
Kerstattenties kunt u ophalen op 12 december tussen 18.30 uur – 19.30 uur
uit De Esch.
De Heemser Cantorij repeteert a.s. dinsdagavond 12 december van
18.30-19.30 uur in gebouw "Aerninckhoff".
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Pleegouders gezocht! Pleegzorgbegeleiders van Trias, Timon en WSG
houden op woensdag 13 december a.s. een informatieavond over pleegzorg
en pleegouderschap. Plaats: Gemeentehuis Hardenberg. Aanvang: 19.30 uur.
De Diaconie vraag hiervoor uw aandacht!
Op woensdag 13 dec. houdt de PCOB Hardenberg-Heemse haar kerstmiddag in het Klokhuis te Oostloorn om 14.30. De kerstliturgie zal worden
verzocht door Ds. Z. Ramaker. We hopen op een gezellige middag met
elkaar. Allen hartelijk welkom.
Ouderengroep. Kerstviering in de Aerninckhoff op donderdag 14 december,
aanvang 14.30 uur. Voor de pauze volgen we een mooie liturgie, daarna een
kerstverhaal. Voor vervoer: G.J. Bolks, tel. 263005. Welkom op donderdag
a.s. “Komt allen tezamen”.
VOTO. Op donderdag 14 december 2017 begint een bijeenkomst van in
totaal vijf avonden over het boek “wat doe ik hier in godsnaam” van
Carel ter Linden. De eerste avond wordt gelezen tot pagina 48. De avond
is in de Esch om 20.00 uur en staat onder leiding van ds. P. Langbroek.
Collectieve zorgverzekering. De gemeenten Ommen en Hardenberg bieden
inwoners met een minimum inkomen de mogelijkheid om gebruik te maken
van een collectieve zorgverzekering. Meer informatie is te vinden op:
www.hardenberg.nl/ zorgverzekering of www.ommen.nl/zorgverzekering.
Zegt het voort. De Diaconie.
SIEN-dienst. In de Sionskerk, Oudeweg 22 te Marienberg, vindt zondag 17
december een aangepaste kerstfeestviering plaats voor mensen met een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien - Regio Ommen
(voorheen Philadelphia). Er wordt muzikale medewerking verleent door de
Broederband uit Beerzerveld. Voorganger in deze dienst is Ds. L. van
Rikxoort. Aanvang: 15.00 uur. Deze dienst is voor iedereen, wie of hoe je
ook bent. Allemaal van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om na
te praten onder het genot van warme chocolademelk.
Kerstpakketten actie 2017 “samen delen”. De werkgroep "Samendelen" een
initiatief van de gezamenlijke kerken uit Hardenberg -Heemse en Radewijk
willen net als voorgaande jaren kerstpakketten maken en uitdelen aan mensen met een klein inkomen. Daarvoor doen wij een beroep op de gemeente
om voedselproducten te komen brengen om hier mee kerstpakketten te maken b.v. koffie, thee, pastaproducten, nootjes, pannenkoekmeel, suiker enz.
kortom wat een gezin nodig heeft. Op woensdag 20 dec. a.s. kunt u dit brengen bij de Esch, Hessenweg 47, van 18.30 tot 20.00 uur. Een gift is ook welkom op rekening NL 30 RABO 0324 9606670 t.a.v. Samendelen diaconie
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Protestantse Gemeente Hardenberg/Heemse. Voor inlichtingen kunt u bellen
met T. van Faassen, tel 263081 of H. Nijeboer tel 264107. Mogen wij rekenen op Uw bijdrage bij voorbaat dank commissie Samendelen.
Kerstzang 1e Kerstdag in Oostloorn, Clara Feyoena Heem en RZ-ziekenhuis.
Net als voorgaande jaren gaan we weer bekende christelijke kerstliederen
zingen op 1e Kerstdag 25 dec. a.s. voor de bewoners en zieken in Clara
Feyoena Heem, Oostloorn en R.Z. ziekenhuis in Hardenberg onder muzikale
begeleiding van de familie Nijmeijer uit Bergentheim. Dus, hou je van zinen? Zing dan mee! Iedereen is van harte welkom, ook als je geen geoefende
zanger bent. Het tijdschema en de routing is veranderd ten opzichte van
voorgaande jaren. Tijdschema: 7.00u aanvang in Oostloorn; 8.30u koffiepauze, daarna gaat 1 groep naar RZ-ziekenhuis, de andere groep naar Clara
Feyoena Heem; 9.00u zingen in RZ-ziekenhuis en/of in Clara Feyoena
Heem; 10.15u einde (vroeg genoeg om nog naar een “gewone kerkdienst”
te kunnen en vóór aanvang van de diensten in de tehuizen). NB: Aanmelden
is niet nodig en tussentijds “instappen” mag natuurlijk ook! niet vergeten,
zet het alvast in je agenda, want je bezorgt daarmee de luisteraars,
medezangers en jezelf(!) een gezegende Kerst. Meer weten? Bel met Jet
Hiemstra (tel. 260789), Harry Overweg (tel. 264687) of Marja Nijmeijer
(tel. 232694).
Interkerkelijk koor Zevenmaal zingt Festival of Lessons en Carols. Op
dinsdag 19 december om 20.00 uur wordt in de Höftekerk opnieuw een
Festival of Lessons and Carols gezon- gen door Interkerkelijk koor Zevenmaal. Dit is een bijzondere viering uit de Engelse kersttraditie die bestaat uit
negen Schriftlezingen, afgewisseld met kerstliederen (deels in samenzang),
carols, hymns en koorwerken. Hierin wordt het verhaal verteld van de val
van de mensheid, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. Voor
Zevenmaal is het inmiddels een echte traditie geworden, die het koor met
veel enthousiasme ten gehore brengt. De orgelbegeleiding is in handen van
Anneke Hamberg. Voor zowel koor als dirigent is het een bijzondere uitvoering, want het koor staat voor het laatst onder leiding van dirigent Mathijs
Kraan. Hij neemt na ruim 7 jaar afscheid van Zevenmaal. De toegang voor dit
Festival is € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 12 jaar. U
bent van harte uitgenodigd om bij deze bijzondere uitvoering aanwezig te
zijn.
Bericht van OPA! Let op! op vrijdag 29 december is er geen inzameling van
oud papier bij de Hessenwegkerk. Bestuur OPA
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Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, zal naar verwachting 13 december geopereerd worden aan in Isala, Dokter van Heesweg 2
8025 AB, Zwolle . Ze krijgt daar een nieuwe heup. We hopen met haar dat
het dan weer helemaal goed komt. Mw. Z. Vinke, Esweg 5, is dankbaar dat
ze weer thuis is en wil iedereen bedanken voor de bezoekjes, kaarten, telefoontjes. Wat waren de bloemen uit de kerk mooi! Het was allemaal haast
teveel. Geweldig
Hartelijk dank voor het prachtige boeket uit de Hessenwegkerk voor mijn
90e verjaardag. Ook bedankt voor de vele kaarten en telefoontjes. Hartverwarmend. Het was een goede dag, ondanks ’t verdriet en de zorgen over
mijn kleindochter. Mina Oldehinkel- Hamhuis, en kinderen.
Website Heemser-Esch: voor nieuws in de wijk kunt u tevens terecht op
www.pknhardenbergheemse.nl/heemseresch. Het aanleveren van
interessante items kan via email: heemser-esch@pknhardenbergheemse.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.
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. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn
(kmr. 157a). 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!
Hartelijk dank voor de bloemen uit de doopdienst van zondag jl. En ik loop
weer! Hartelijke groet, Diny Toenhake.
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!
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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. Mw. G. Vieth-Akse, Edelinckstraat 36, heeft afgelopen zondag
een hersenbloeding gehad en ligt nu in het ziekenhuis (K 30). Ze kan zich
gelukkig weer verstaanbaar maken. Wat de motoriek betreft is het
gedeeltelijk nog afwachten. Ze is weer een het oefenen. Dhr. Wim Schepers,
Kamferbekestraat 26, is nog in CFH. Alle zieken en mensen met zorg veel
sterkte toegewenst.
Hartelijk bedankt. Iedereen die mijn afscheidsreceptie op 1 december en
mijn afscheidsdienst op 3 december tot een succes en onvergetelijk afscheid
heeft gemaakt, wil ik bedanken. Ik denk dan aan het organiserende comité
maar ook aan iedereen die aanwezig was. Ook dank voor het cadeau vanuit
de wijk Marslanden. Een mooie bijdrage aan een elektrische fiets. Ook dank
voor de telefoontjes, mails en kaartjes en andere cadeaus die ik mocht ontvangen. Al met al een mooi afscheid. Mede namens Tiny nogmaals hartelijk
dank. Vrede en alle goeds. Martin Voet
Crisispastoraat. Vanwege het emeritaat van ds. Martin Voet en de opstart van
de nieuwe invulling van het pastorale team zal er in december 2017 en begin
januari 2018 alleen invulling aan pastoraat gegeven worden bij crisissituaties of overlijden. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen via: 06
– 20535961. Vervolgens zal er een beschikbare dominee of kerkelijk werker
worden ingeschakeld.
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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