Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Gerton Odink, Veldsinklaan 22, wordt binnenkort geopereerd
in Zwolle. Een spannende operatie in zijn hoofd. Helaas is de tumor weer
terug. Veel zegen wensen we Gerton en Gerdie en familie in deze dagen.
Als je wilt dat ik langs kom, laat je dit dan even weten?
Bedankt voor de bloemen. Blij verrast voor het prachtige bloemstuk die ik
voor mijn verjaardag vanuit de Matrix-kerk afgelopen zondag mocht ontvangen. Ook bedankt voor de kaarten en telefoontjes. Hartverwarmend!!! Met
groet uit de Edelinckstraat Harm Hindriks.
Marslandendiensten. Vandaag gaat mevr. Ellen Kolthof voor. Volgende
week is het Startzondag. Thema: een open huis. Zie hieronder. Voorganger:
ds. Martin Voet
Startzondag. Zondag 17 september is er Startzondag in de Marslanden.
Thema: Kerkproeverij/een open huis. Na de dienst drinken we koffie en is er
een licht en leuk programma. We gaan daarna samen eten op een locatie die
ook voor de kinderen te befietsen is. We denken tussen 13.30 uur en 1400
uur deze startzondag te kunnen afsluiten. Via Ensemble kun je je aanmelden.
Doen! Er staat ook een doos op de tafel bij de uitgang. Of aanmelden bij
Erik van Faassen( e.vanfaassen1@lijbrandt.nl) en Hannah en Berno Nijboer
(hannahpap@hotmail.com)
Vergadering. Woensdag 13 september vergadert het moderamen in de Esch
om 20.00 uur.
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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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
Ouderling: dhr. G. Grootenhuis / Diaken: dhr. J. Lamberink
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; Startzondag
Ouderling: dhr. H. Polman / Diaken: mevr. R. Noorlander
Organist: mevr. H. Davenschot
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. W. Visscher, Dedemsvaart
Ouderling: dhr. G. de Haan / Diaken: mevr. T. van Faassen
Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. M. Leferink
Organist: dhr. J.H. Harsevoort
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans, zangdienst
Ouderling: dhr. H. Altena / Diaken: dhr. F. Moeken
Organist: mevr. H. Smit
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: drs. J. Eertink, Rijssen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Jeugdwerk/JOP; uitgang: Zending
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Witte of Lambertuskerk Begroeting vandaag: Geen dienst
Volgende week: Fam. P.R. Pot en dhr. J. Jans

Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Geen dienst
Volgende week: Ina en Soria van Uffelen
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. J. Meilink-Bouma en mevr. A. Mensink
Volgende week: Fam. B. Stegeman-v.d. Berg en dhr. A.J. Veurink
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jos Muis
Tienerdienst: Hilma Hoekman; Cindy Grendelman: voor jongelui van 12 tot
± 15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Marjo Marissen: gr. 1-4; Jolanda Scherpen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jacoba Nijzink; Linda Nijman
Volgende week: Mariska en Anna de Vries; Marjolein Hoekman
Vandaag komen in de Hessenwegkerk bijeen voor de startzondag. Thema:
Een open huis. Medewerking wordt verleend door Le Mot Chanté uit
Sibculo. Na afloop van de dienst is er nog van alles te doen. De avonddienst
wordt in de Stephanuskerk in Hardenberg gehouden. Een goede en
gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst.Thema: 'Een open huis'

orgelspel; Le Mot Chanté zingt; welkom en afkondigingen; lied:
Psalm 84: 1 en 2; we zijn stil voor God en elkaar; gezongen
votum; groet; gezongen amen

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
Overleden. Donderdag 7 september is, toch nog onverwacht, overleden dhr.
Hendrik Bouwhuis, Berkenlaan 18. Begin juli raakte hij betrokken bij een
ongeval. Hij werd opgenomen in het ziekenhuis te Zwolle. Wonder boven
wonder kwam hij zover dat hij kon verhuizen naar Clara Feyoena Heem.
Helaas heeft de familie nu afscheid van hem moeten nemen. Vooral voor de
kinderen is het zwaar, omdat op 18 november afscheid genomen moest worden van hun moeder. De afscheidsdienst wordt gehouden op woensdag 13
september om 10.30 uur in de Witte of Lambertuskerk. Vanaf 10.00 uur is er
gelegenheid tot condoleren in de Aerninckhoff. We wensen de nabestaanden
veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid!
Onze zieken. Mw. G.H. Bouwhuis-Sturris verblijft nog steeds in Aleida
Kramer te Coevorden. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en
gebeden!
Hartelijk bedankt voor de kaarten en telefoontjes die ik kreeg voor mijn
verjaardag. Vr. groeten, Riek Zemmelink-Veldsink.
Denk je wel eens na over het doen van belijdenis en zou je er eens over
willen praten? Neem dan contact op met ds. Van Rikxoort (zie onder).

Le Mot Chanté zingt; leefregel; lied: Psalm 86: 4;
gebed om vergeving en verlichting met de Heilige
Geest; voor de kinderen:
https://www.youtube.com/watch?v=i8mdlD89xfE;
de kinderen gaan naar de nevendienst; Le Mot Chanté zingt;
schriftlezing: Marcus 2: 1 - 17 ; lied: 98 (Hemelhoog); verkondiging;
lied: 534 (Liedboek); Le Mot Chanté zingt; dankgebed en voorbeden;
collecte, terwijl Le Mot Chanté zingt; slotlied: 617a (Hemelhoog) - met
Le Mot Chanté; zegen; gezongen 'amen' (3x); mededelingen over het
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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!
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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evelienbakker68@hotmail.com
Kerstpakketten actie 2017. “Samen delen” een initiatief van de kerken uit
Hardenberg-Heemse en Radewijk wil ook dit jaar weer Kerstpakketten maken en uit delen aan mensen met een klein inkomen. Daar mee doen wij een
beroep op de gemeente leden om adressen op te geven bij de diaconie van
Uw wijk of bij Mevr. T van Faasen tel. 263180 voor 11 december a.s. ook
kan adressen mailen naar samendelen @hetnet.nl. Een gift is ook welkom op
rekening NL.30RAB 0324 960 670 t.a.v. Samendelen. t.a.v. diaconie Protestantse Gemeente Hardenberg/Heemse. Nadere informatie over het inbrengen van producten en datums deze volgen nog de komende weken,
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. Jenny Lenters - Bril, De Kolk 11, heeft afgelopen week
een nieuwe knie gekregen. Ze hoopt zaterdag (9-9) weer thuis te komen en
dan volgt een revalidatie van minimaal 6 weken. Heel veel sterkte en succes
gewenst!
We waren heel verrast toen we zondag het prachtige bloemstuk van de kerk
kregen. Veel dank daarvoor! Het doet ons goed dat er zoveel meeleven is.
Hartelijke groeten van Herman en Stini Hijink.
(Her)bevestiging ambtsdragers. We zijn heel dankbaar dat er gemeenteleden
bereid zijn gevonden een taak als ambtsdrager op zich te willen nemen of
voort te zetten. De bevestigingsdienst is zondagochtend 17 september. Wij
hopen dan als ouderling te bevestigen: Hans Roepers, Janine Roepers en
Elise Pothof. Jan Meilink hopen wij dan als diaken te kunnen bevestigen. Er
zal een herbevestiging zijn van: Mini Prins, Albert Meijer en Hester Op de
Haar (ouderling), Willemien Bult en Johan Hamhuis (diaken). We nemen
afscheid van jeugdouderling Arjan Veurink, ouderling Bé Everts en diaken
Rachel Noorlander. Hester en Arjan zijn 17 september verhinderd, voor hen
zal een andere datum afgesproken worden. De kerkenraad Heemser Esch.
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
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programma na de dienst; bij de uitgang krijgt iedereen een vraag om
over na te denken en met elkaar in gesprek te gaan mee n.a.v. de preek;
Le Mot Chanté zingt
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Hein; Volgende week: fam. Brunink
Kindernevendienst: Ilse Bel: gr. 1-4; Gerdien Borger; Michelle Wassing: gr.
5-8
Oppasdienst vandaag: Jeanien Nijman; Willy de Haan; Meike Olsman
Volgende week: Mirjam Hakkers; Wendy Lambers
Orde voor de morgendienst. kaarsenlied geroepen om te zingen 24:1,2; lied
63:1,3; bemoediging en groet; zingen Klein Gloria; kinderen naar de knd;
inleiding op de dienst; gebed; lied 905:1,3; lezing - bewerking Ps. 62; JdH
306:1,2; Lezing Luc 12:22-34; lied 225:1,2; overdenking deel 1; Opwekking 42; overdenking deel 2; Gez. 429:1,2,3; kinderen terug van knd;
gebeden; collecte; levenslied; zegen met gezongen amen.
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Galaten 4:1-11; dinsdag: Galaten 4:12-31;
Woensdag: Galaten 5:1-12; donderdag: Psalm 133; vrijdag Exodus 30:2238; zaterdag: Exodus 31:1-18; zondag: Exodus 32:1-14
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Hijink, Orionlaan 5, uit de Witte of Lambertuskerk naar
mevr. van Weerden-Hoogland, Rembrandtplein 5, en uit de Matrix naar
Harm Hindriks, Edelinckstraat 18.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
12 sept. Mevr. J. Ekkelenkamp-Takman, Heemserveldweg 10, 7796 HW
Heemserveen, 82 jaar
13 sept. Dhr. J. Brink, Elzenlaan 2, 7771 DL Hardenberg, 79 jaar
14 sept. Mevr. W. Kerkdijk-Veldsink, Scholtensdijk 9, 7771 CT Hardenberg,
83 jaar
14 sept. Mevr. F. Lenters- Zwartscholten, Peppelweg 1, 7794 RC Rheeze, 78
jaar
14 sept. Dhr. G.J. Ribberink, Rembrandtstraat 30, 7771 XG Hardenberg, 76
jaar
17 sept. Dhr. K. Roskam, Rheezerweg 19, 7771 WH Hardenberg, 78 jaar
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STARTZONDAG 2017. Vandaag is de startzondag in Heemse. We beginnen deze dag met een gezamenlijke dienst in de Hessenwegkerk, voorganger
ds. L. van Rikxoort met de feestelijke medewerking van het koor: Le mot
Chanté uit Sibculo. Na de dienst is er geen koffie bij de kerk, maar deze gaan
we ophalen bij het natuuractiviteitencentrum de Koppel. De bedoeling is dat
we hier naar toe wandelen en onderweg met elkaar in gesprek gaan. Maar
ook op de fiets en met de auto kun je er prima komen, laat dat je niet weerhouden om niet te komen. Bij de Koppel zijn er allerlei activiteiten te doen
voor jongeren en volwassenen. Zelfs op het water! Daarna gaan we via de
parkeerplaats van de brandweerkazerne terug naar de Witte of Lambertuskerk voor de afsluiting van de Startzondag. Ook fietsers en autogangers
graag via deze route omdat daar delen van een overheerlijke lunch geserveerd worden. Het wordt dus HAPPEN EN STAPPEN. We hopen zo een
goede start van het kerkelijk seizoen te maken. Tot dan, de startzondagcommissie.
De eerste tienerdienst van het nieuwe seizoen is op vandaag! We beginnen
om 10:00u in het keldertje van de Esch. Het is tegelijk ook startzondag. Na
de dienst zijn er leuke activiteiten waar je eventueel aan mee kunt doen. We
hopen jullie allemaal te zien op 10 september.
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Vanmiddag, zal er voor het eerst na e
vakantie weer de middag voor alleengaanden zijn. Vanaf 14:30 uur heetten
wij u graag van harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45.
Gezellig met elkaar een spel te spelen, praten of gewoon samen te zijn.
Overal is ruimte voor, onder het genot van een kop koffie of thee. Graag
heten we een ieder van u die wil komen van harte welkom op de
zondagmiddag voor alleengaanden
Ouderengroep. In het nieuwe seizoen start de Ouderenmiddag donderdag 14
september a.s. in de Esch, aanvang 14.30 uur. De heer Bennie ten Brinke te
Bergentheim is uitgenodigd. Hij zal een gezellige presentatie houden. Hartelijk welkom aan allen die willen komen! Voor vervoer: G.J. Bolks, tel.
263005.
SIEN-dienst 24 september. In de Hervormde Dorpskerk, Brink 4, te Den
Ham, vindt zondag 24 september een aangepaste kerkdienst plaats voor
mensen met een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien
- Regio Ommen (voorheen Philadelphia). Voorganger in deze dienst is Ds.
G. de Goeijen. 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
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na te praten onder het genot van koffie, thee en fris.
VoTo . Het nieuwe seizoen in de kerk begint en daarom
krijgt u het VoTo programma in een mooie folder aangeboden. Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten rondom
het jaarthema ‘Kerkproeverij. Een open huis.’ De commissie vorming en
toerusting (VoTo) nodigt u van harte uit aan het programma deel te nemen.
Iedereen is welkom. U kunt zich tot 1 oktober op verschillende manieren
aanmelden, bijv. per mailadres voto@pknhardenbergheemse.nl of via de
bus in de Schakel. Mocht u de folder niet ontvangen, neem dan contact op
met uw wijkouderling of contactpersoon. Namens de VoTo commissie
wensen wij iedereen een inspirerend seizoen toe.
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
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_alkema@hotmail.com of bij Evelien Bakker,
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