Marslandendiensten. Vandaag vieren we avondmaal. Als we dat samen doen
dan schept dit een band. We denken aan het sterven van Christus en wat dit
voor consequenties heeft voor ons leven van alledag. We lezen uit Habakuk
3: 17-19. Volgende week gaat ds. M. Visser uit Wezep voor. Ik preek dan in
mijn 2e gemeente: Diever.
Sing Inn. Vandaag 11 juni is er om 19.30 uur en niet om 19.00 uur (zoals in
Ensemble en Kerkklank staat) een SINGINN in het park bij de Matrix. Dus
tussen Boesemeer en Ervenweg. We zingen dan onder leiding van een
samengestelde band een aantal liederen. Dit is een gezamenlijke activiteit
van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in de Mars- landen en onze PKN
wijkgemeente de Marslanden. Dit omdat het mooi is om samen te zingen en
ook goed is voor de onderlinge verbinding. Jij komt toch ook? Bij slecht
weer wijken we uit naar de Levensbron.
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

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

zondag 11 juni 2017; 11e jaargang nr. 24.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet; Heilig Avondmaal
Ouderling: dhr. E. Odink / Diaken: dhr. J. Lamberink
Organist: mevr. H. Smit
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort;
Heilig Avondmaal
Ouderling: mevr. H. Otten / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: mevr. H. Davenschot
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Zijl, Lemele
Ouderling: dhr. J. Noorlander / Diaken: dhr. A.J. Odink
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. H. Berends
Ouderling: mevr. G. v.d. Spoel / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange
Ouderling: mevr. Mevr. M. Hoving / Diaken: mevr. M. Kollen
Organist: mevr. H. Davenschot
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M. Visser, Wezep
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dr. H. Post, Venendaal
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; H.A.
19.00 uur: Feesttent bij de Vecht: ds. P.J.H. Noordmans en ds. Prins
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Bij de diensten
Collecten: 1e Werelddiaconaat, straatkinderen; 2e Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds

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

Vandaag is de Werelddiaconaat collecte voor Hulp voor straatkinderen in
Colombia. Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellin leven in
krottenwijken. Stichting Straatkinderen Medellin organiseert allerlei activiteiten om te voorkomen dat ze op straat of in de criminaliteit belanden.
Armoede, geweld, verslavingen en drugsoverlast tekenen dagelijks het leven
van de straatkinderen in Medellín. Veel kinderen leven op straat, hebben een
drugsverleden of dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij Stichting
Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie, volgen wekelijks meer
dan tweehonderd kinderen trainingen op de voetbalschool. Ook doen ze mee
met een muziekgroep, een handwerkproject en een straatkinderenkrant. De
stichting begeleidt ook jongeren die een opleiding volgen. Spelenderwijs
leren de kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf
en in anderen. Bovendien leren ze vaardigheden om staande te blijven in de
maatschappij. Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v.: ZWO Protestantse Gemeente
Hardenberg-Heemse o.v.v. Werelddiaconaat 11 juni 2017. Namens College
van Diakenen en ZWO commissie van harte bij u aanbevolen!

Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Mw. M.J. Slotman-Pullen, Ulfershof 12, is opgenomen in het
Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. Mw G. Nijland-Raben, de Spinde
14, verblijft tijdelijk in Oostloorn (kamer 133). Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis,
de Spinde 13, verblijft (tijdelijk) in zorgcentrum Aleida Kramer in
Coevorden.

Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. Reiling en dhr. J. Jans
Volgende week: Fam. G.J. Otten en mevr. T. van Faassen
Koster: dhr. B. Stoeten, tel. 263479, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Rina Zandman en Jolanda Pasveer
Volgende week: Annie Otten en Jannie Hakkers
Koffiedrinken na de dienst. Na de dienst bent u van harte welkom in de
Aerninckhoff voor een kop koffie of thee. Dan zal ook een filmpje getoond
worden van de afsluiting van het project Senegal Juist Nu. Welkom!
Goed dat u/jij er bent! We lezen vanmorgen Romeinen 8: 1 - 17. Over geleid
worden door de Geest en aangenomen worden als Gods kinderen. We vieren
in deze dienst ook het heilig avondmaal. En we nemen afscheid van Gerrit
Jan Smit, die tot voor kort als diaken-penningmeester in het College van
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Hartelijke dank, voor de bloemen. Die onze moeder mocht ontvangen,
van de kerk. Het is fijn om te weten, dat zij, in deze lastige tijd, niet wordt
vergeten. Vriendelijke groet, kinderen Minie Nijeboer, Meander 68.
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
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. We noemen de kleine Emma Zwiers, Edelinckstraat 112. Ze
heeft sinds haar geboorte al veel het ziekenhuis gezien. We denken aan haar
ouders, Christian en Heleen. Valt allemaal niet mee. Sterkte! Als je wilt dat
ik langs kom, laat je dit dan even weten?
Geboren. Op 23 mei werd Cas Booij geboren. Hij woont van Kouwenborchstraat 41. Zij ouders Gertjan en Mandy schrijven: word wie je bent! Ook
broertje Sten is blij en trots.
Op 29 mei werd Jurre Giesen geboren. Jarno en Jenneke geven ons door dat
er een lieve jongen is geboren. Ze wonen Moonenlaan 32. We feliciteren
beide ouderparen en wensen hen veel geluk, liefde en geloof met deze
wondertjes.
De vele gelukwensen, samen met de bloemen uit de kerk, hebben ons huwelijksjubileum tot een onvergetelijke dag gemaakt! Iedereen hartelijk dank
daarvoor. Wiecher en Gre de Goede
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stuurslid) en Albert Nijland (voormalig huisarts in Hardenberg en voorzitter
van OurEnergyFoundation) vertellen: 'Wij helpen bestaande projecten in
Afrika door duurzame voorzieningen voor water en elektriciteit mogelijk te
maken. Schoon water voorkomt ziektes en stroom zorgt voor veiligheid.
Helaas is hier in veel Afrikaanse landen gebrek aan. Vrouwen moeten vaak
kilometers lopen voor schoon water en het elektriciteitsnet is onbetrouwbaar.
Wij helpen scholen, kinderhuizen en locaties voor kwetsbare groepen door te
zorgen voor opslag van water en systemen voor zonne-energie'. Elke cent,
die door onze fondsenwerving binnenkomt, komt ten goede aan de projecten,
die we ondersteunen.
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: Openingstijd: dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en kunt u
collectemunten halen. Donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur kunt u
collectemunten halen in De Esch.
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Dhr. G. Veneberg, Ulfershof 17, is na een herseninfarct opgenomen in het ziekenhuis (K P35). Zijn toestand is zorgwekkend. Mw. Hennie
Hutten-van Loo, Zonnelaan 14, is in CFH (revalidatie-unit). Velen hebben
zorgen en verdriet in hun familiekring. laten we er voor elkaar proberen te
zijn. Een kaartje, een schouderklopje, hun namen noemen in uw gebed.
Wijkkerkenraad Heemser Esch vergadert op woensdag 14 juni om 19.30 uur
in de Esch. De vergaderstukken zijn verzonden of liggen in het postvakje.
Op 18 juni vieren we het Heilig Avondmaal. De viering is zittend en met
alcoholvrije wijn, dus voor jong en oud!
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.
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Diakenen zitting had. In de Stephanuskerk gaat vanavond ds. De Lange
voor. Hij vraagt aandacht voor de vervolgde kerk. Een goede en gezegende
zondag gewenst!
Orde van de morgendienst orgelspel; afkondigingen; intochtslied: Psalm 95:
1 en 3; moment voor persoonlijk gebed; gezongen votum; groet;

gezongen amen; lied van de maand: 8b; voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal:verootmoediging - gebed - genadeverkondiging;
lied: Psalm 34: 4; gebed om verlichting met de
Heilige Geest; voor de kinderen; schriftlezing: Romeinen 8: 1 - 17; lied:
686: 1 en 3; verkondiging; gezongen geloofsbelijdenis: 340b; onderwijzing
bij het avondmaal; inzameling van de gaven, terwijl wij zingen: 378 (de
kinderen komen terug in de kerk); gebed; nodiging; gemeenschap van brood
en wijn (onder orgelspel); dankzegging; afscheid diaken Gerrit Jan Smit
(penningmeester diaconie); slotlied: 886 (NL) +
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen,
Dat mijn wil voor eeuwig zij
d'uwe en anders geen.
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer,
laat mij nimmer gaan.
Abba, Vader, laat mij zijn
slechts van U alleen.

wegzending en zegen; gezongen 'amen' (3x); orgelspel
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. Hamhuis en dhr. A. Meijer
Volgende week: Fam. J. Odink-Immink en dhr. H. van Groningen
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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; Cindy Grendelman: voor jongelui van 12 tot
± 15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Elise Pothof: gr. 1-4; Esther van Dijk gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jacoba Nijzink; Linda Nijman
Volgende week: Jacoba Nijzink; Danike Hamhuis
Lector: Tineke Haandrikman

Orde voor de morgendienst. Intochtslied lied 146c: 1,3; Klein Gloria; Stil
gebed; Votum en groet; Lied 146c: 7; Kyriegebed; Lied 305: 1, 2; Gebed bij
de opening van de schriften; Lied 305: 3; Lied 167; Kinderen naar de knd
Schriftlezing OT: 2 Kron. 32: 1 t/m 8 (lector); Schriftlezing NT: Joh. 3: 1
t/m 13 (lector); Lied 315: 1, 3; Verkondiging; Lied 139b: 1, 2; Gebeden
Inzameling gaven; Slotlied 416: 1; Zending en zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Brunink; Volgende week: ?
Kindernevendienst: Ilse Bel: gr. 1-4; Ilona Blonk; Dianne Waterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Gerja Kuiperij; Willy de Haan; Doreen Olsman
Volgende week: Melanie Lamberink; Mirjam Meilink
Orde voor de morgendienst. We zingen kaarsenlied: Geroepen om te zingen
24:1,2; Lied 103c: 1; Bemoediging en groet; zingen: Klein Gloria; kinderen
gaan naar de nevendienst; gebed van toenadering; Lied 305:1,2; Gebed;
Schriftlezing Habakuk 3: 17-19; Lied 910:1,4; Preek; Lied 156:3,4; (kinderen komen terug uit de nevendienst); zingen lied van de maand lied 167:1,2;
Collecte; Viering Avondmaal; Wij bereiden ons voor op de viering (tijdens
het lied worden brood en wijn symbolisch binnengebracht); Zingen: Gezang
389 ; *lezen Tafelgebed tijdens welke we zingen lied 405:; *samen bidden
van het Onze Vader *Gemeenschap van brood en wijn (lopende viering)
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*Tijdens rondgaan zingen we (3 liederen)1.: Lied 385; 2. Lied 395; 3. Lied
642; Gebeden; Kinderen uit de oppas mogen worden opgehaald terwijl de
organist speelt; Lied 801:1,2,7; zegen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Johannes 3:14-21; dinsdag: Matteüs 8:2-13; woensdag: Matteüs 8:14-22; donderdag: Matteüs 8:23-34; vrijdag Matteüs 9:1-8;
zaterdag: Matteüs 9:9-17; zondag: Psalm 41
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Z.W. Odink- Eshuis, Antarisplein 5, uit de Witte of
Lambertuskerk naar mevr. M. Nijeboer-Reurink, Meander 68, en uit de
Matrix naar Wiecher en Gre de Goede, Ervenweg 74.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
12 juni: dhr. G. Bouwhuis, Collendoornerdijk 5, 7798 CJ Collendoorn, 82
jaar
14 juni, dhr. B.J. Stoeten, Weidehuisstraat 12, 7771 WD Hardenberg, 78 jaar
15 juni, dhr. H. Ekkelenkamp, Heemserveldweg 10, 7796 HW Heemserveen,
80 jaar
18 juni, dhr. H. Nijeboer, Meeuwenstraat 10, 7771 AB Hardenberg, 81 jaar
Afsluiting Senegal Juist Nu. Na de ochtenddienst in de Witte- of Lambertuskerk wordt de film van de afsluiting van het project Senegal Juist Nu vertoond tijdens het koffiedrinken.
Vechtdal Zomer Zang: Volgende week zondag 18 juni is er ’s avonds geen
dienst in de Stephanuskerk. Máár er is wel een interkerkelijke tentviering om
19.00 uur, in de feesttent aan de Vecht. Met medewerking van de band Light
en het jeugdkoor Carry the Light. Voorgangers zijn ds. Prins en ds. Noordmans. Iedereen is welkom. Tip: neem ook uw buren en vrienden mee!
Thema: “Deel je leven”.
Uitnodiging gezamenlijke activiteit. Thema: ‘Zoek en je zult vinden……..’
Wanneer? 25 juni direct na kerktijd . Voor wie? Voor alle kinderen en hun
ouders. Waar? Bij het scoutinggebouw; Bosweg 1. Tip: trek goede schoenen
aan! Jij komt toch ook??
AH-statiegeldactie in juli voor OurEnergyFoundation. Wilt u deze Hardenbergse stichting ondersteunen, stop dan uw statiegeld bon (bij de AH) in de
doorzichtige kubus voor het goede doel. Henk Meulink (oprichter en be-
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