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

zondag 10 juni 2018; 12e jaargang nr. 23.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans; Heilig

Avondmaal
Ouderling: dhr. G. Grootenhuis / Diaken: dhr. G. van den Akker
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch/ Heemse West: ds. L. van

Rikxoort
Ouderling: dhr. G.J. Otten / Diaken: mevr. I. Meinen
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. G.J. Heinen
Ouderling: mevr. H. Hietland / Diaken: mevr. T. van Faassen
Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. H. Kemink
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange
Ouderling: mevr. M. Hoving / Diaken: dhr. P. Gort
Organist: mevr. H. Davenschot
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. J. Eertink, Rijssen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek

Bij de diensten
Collecten: 1e Werelddiaconaat Guatemala; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Geen dienst
Volgende week: Fam. G.J. Otten en dhr. W. Herbert
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Geen dienst; Volgende week: Geurtje Reijerse

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
Let op!!
Per 1 juli kunt u alleen kopij voor Kerkcontact per mail aanleveren
uiterlijk donderdagavond voor 18.00 uur
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. G. Grendelman en dhr. H. van Groningen
Volgende week: Fam. J. Muis-Kelder 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.
Tienerdienst: Hilma Hoekman; Ruth van der Haar: voor jongelui van 12 tot ±
15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Inez Pot: gr. 1-4; Jolanda Olsman: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jacoba Nijzink
Volgende week: Renate Bruins; Danike Hamhuis
Vanmorgen is er een gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten Heemser
Esch en Heemse West in de Hessenwegkerk. Fijn, dat u/jij er bent! We horen
vandaag het verhaal van Saulus die Paulus wordt. In de Stephanuskerk gaat
vanavond ds. De Lange voor. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: orgelspel; afkondigingen; intochtslied:
Psalm 145: 1 en 2; moment voor persoonlijk gebed; votum en groet;
lied: (= lied van de maand): 289: 1 en 3; leefregel; lied van
verootmoediging: 275 (Hemelhoog) ‘Heer, ik kom tot U’ ; gebed om
vergeving en verlichting met de Heilige Geest; voor de kinderen; de
kinderen gaan naar de kindernevendienst; schriftlezing: Handelingen

2

7

Overleden. Zaterdag 2 juni is op 84-jarige leeftijd overleden dhr.
Zwaantinus (Tinus) Johannes Dorgelo. Sinds 28 mei 1965 was hij
getrouwd met Gerritdina Otten. Tinus Dorgelo verbleef al geruime tijd in
Clara Feyoena Heem, waar hij ook is overleden. Woorden uit Romeinen 8
staan op de rouwbrief: ‘Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?’
Die woorden mogen daarom tot troost zijn voor allen die hem moeten
missen. Zijn vrouw, zijn dochter en schoonzoon en de kleinkinderen in het
bijzonder. De rouwdienst en de begrafenis vonden afgelopen donderdag, 7
juni, plaats.

9: 1 – 19a; lied: Psalm 27: 1 en 2; verkondiging; lied: 189;
dankgebed en voorbeden ; inzameling van de gaven; slotlied: 460: 1, 2
en 4 (Hemelhoog) ‘Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige naam’;
wegzending en zegen; gezongen amen (3x); orgelspel

Onze zieken. Mw. H.J. Warmink-Waterink, Grote Esweg 13, verblijft nu in
het ziekenhuis te Deventer. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft
in Oostloorn. 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!

Oppasdienst vandaag: Karin Wilpshaar; Jacobien Hein
Volgende week: Gerja Kuiperij; Willy de Haan

Hartelijk dank voor de kaarten, telefoontjes en bezoeken die we op onze
huwelijksjubileumdag mochten ontvangen. Herm en Aly Odink.
Permanente educatie. In deze periode heb ik wat tijd nodig om te lezen en
aan opdrachten te werken die bij de bijscholing horen. Maandag 18 en
dinsdag 19 juni ben ik in Doorn voor een cursus. LvR
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
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. U wordt dan zo spoedig mogelijk
teruggebeld of gemaild.
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Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Odink; Volgende week: fam. Brunink
Kindernevendienst: Anke Lamberink: gr. 1-4; Mannette Batterink: gr. 5-8

Orde van de morgendienst: Welkom en afkondigingen; Kaarsenlied: de
Paaskaars wordt aangestoken en de Bijbel wordt open gelegd
Beginlied: 218:1,3 (Uit: Evangelische liedbundel) Samen in de Naam
van Jezus
Bemoediging en groet:
V: Onze hulp is de naam van de Heer
A: die hemel en aarde gemaakt heeft
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid
A: en het werk van zijn handen niet verloren laat gaan.
V: Genade en vrede voor jullie allemaal
van God, de Vader, en van Jezus Christus, onze Heer,
door de Heilige Geest.
A: Amen.
Lied 289;Gebed; Lied 187 (Uit: Geroepen om te zingen); De kinderen
gaan naar de kindernevendienst; Schriftlezing: Job 2 (NBV); Psalm/Lied
42:1,4; Overdenking; Psalm 93; Gebed; Viering van het Avondmaal
 Nodiging
 Vredegroet
 Inzameling van de gaven (intussen wordt alles op de Tafel
klaar gezet);
 Zingen: lied 377: 1,2,4,5,7
 Tafelgebed
 Zingen: Lied 405: 1
 Tafelgebed (vervolg)
 Onze Vader
 Brood en Wijn, tijdens orgelspel
Dankgebed; Slotlied: Lied 705: 1,3,4; Wegzending en Zegen (3x amen)
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Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster: maandag: Psalm 84; dinsdag: Job 8:1-22; Woensdag: Job
9:1-24; donderdag: Job 9:25–10:7; vrijdag Job 10:8-22; zaterdag Psalm 55:112; zondag: Psalm 55:13-24
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Riek Veurink, Kolibriestraat 5, uit de Witte of Lambertuskerk naar dhr. H. Roelofs, Rheezerveenseweg 34, en uit de Matrix
naar fam. Scholten-Kiers gegaan, Boesemeer 44
Inspiratieavond Buddy Project Hardenberg. Dinsdagavond 19 juni is er
vanaf 20.00 uur een inspiratieavond in de Sjaloomkerk, Hessenweg 57 in
Heemse. Graag nodigt de Werkgroep Diaconaal Platform u daarvoor uit!
Kom geheel vrijblijvend langs en laat u informeren. Het derde Buddy Project
Hardenberg zal in september starten. Van harte aanbevolen. De Diaconie.
Actie pioenrozen voor The Home of Hope and Dreams. Op de vrijdagen 25
mei en 1 juni jl. heeft de stichting The Home of Hope and Dreams van OPA
de mogelijkheid gekregen om pioenrozen te mogen verkopen voor ons
kindercentrum. Deze verkoop vond plaats bij de inzameling van het oude
papier achter de Hessenwegkerk. Wij vroegen u toen om mee te helpen deze
actie tot een groot succes te maken. Daaraan hebt u gehoor gegeven. Het is
een groot succes geworden. De opbrengst was maar liefst € 1.246,00. Voor
allen die hieraan hebben meegewerkt en gekocht onze oprechte dank!!. De
totale opbrengst van de actie is op dit moment nog niet bekend. Dit hoort u
op een later tijdstip.
Vakantieweek in IJsselvliedt te Wezep. Ook dit jaar verzorgt een groep van
23 vrijwilligers uit Hardenberg en omgeving weer een vakantieweek voor
het vakantiebureau in Doorn. (de Werelt). Ze zijn vanaf 2 juni t/m 9 juni in
kasteel IJsselvliedt in Wezep met 28 gasten om ze een mooie week te
bezorgen. Dit zijn voornamelijk ouderen die veel zorg nodig hebben. Dit al
voor het 7e jaar. Het is zeer waardevol om te zien hoe in zo'n week een
hechte band ontstaat tussen vrijwilliger en gast.
De activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk geeft u hierbij de
datums door dat u spullen kunt brengen op de parkeerplaats van de kerk van
10 tot 12 uur en wel op zaterdag 23 juni - 7 juli, als u het niet zelf kan
brengen willen wij het ook wel halen, dan kunt u contact opnemen met G.J.
Bolks tel.nr. 263005 of H. Stroeve tel.nr. 264873. Ook staat dit jaar de
oudijzercontainer van 15 juni tot 30 juli bij de fam. J.H. Pullen Roelofs
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Mulderweg 4 tel.nr.262484. En als u ons een handje wilt helpen op de
rommelmarkt van 14 juli dan kunt u contact opnemen met T. Breukelman tel.nr. 262204 of S. Betting tel.nr 262021,en u kunt er ook nog even
over nadenken of u iets wil bakken voor de gebakskraam, dan horen wij dat
graag van u .
De activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk nodigt u uit voor
een vergadering op dinsdag 12 juni om 20.00 in de Aerninckhoff, over de te
houden rommelmarkt op 14 juli. vriendelijke groet van de commissie
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijd:
dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en kunt u collectemunten halen. Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur kunt u collectemunten halen in De Esch.

Wijkgemeente Heemser Esch
Ik was en ben heel blij en dankbaar is voor het mooie bloemstuk uit de
kerk zondag jl. Riek Veurink
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 schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny
Odink- Immink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl
Let op!!
Per 1 juli kunt u alleen kopij voor Kerkcontact per mail aanleveren
uiterlijk donderdagavond voor 18.00 uur
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl
Wijkgemeente Heemse West

5

