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

Gemeente

zondag 11 maart 2018; 12e jaargang nr. 10.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. P. Langbroek
Ouderling: dhr. G. de Haan / Diaken: mevr. J. Otten
Organist: mevr. H. Davenschot
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. K. van Staveren, Dedemsvaart
Ouderling: mevr. H. op de Haar / Diaken: dhr. J. Hamhuis
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. H. Berends
Ouderling: mevr. T. van Weerden / Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalder: ds. W. van der Wel Vesper
Ouderling: fam. Drenth / Diaken: mevr. R. van Steenbruggen
Organist: mevr. H. Smit
Woensdag 14 maart: Biddag voor gewas en arbeid
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: Mevr. M. Veenstra
Ouderling: mevr. H. Hietland / Organist: mevr. A. Harsevoort
19.30 uur: Witte of Lambertuskerk: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: mevr. A. Polman / Diaken: dhr. M. Kappert
Organist: mevr. A. Hamberg
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. T.J. Smink, Wierden
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek
Bij de diensten
Collecten: 1e Binnenl. diaconaat; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Biddag: Collecte:1e Diaconie; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Uitleg Symbolisch bloemschikken Veertigdagentijd, 4e zondag 11 maart 2018: de
wonderbare spijziging. Het thema van de liturgische schikkingen is ‘Een open deur:
Onvoorwaardelijke liefde’. Onderweg in de woestijn van deze wereld leert Jezus
ons delen. Want waar mensen leren breken en delen, daar zal genoeg zijn voor

iedereen. Op deze 4e zondag breekt het licht van Pasen alvast een klein beetje door:
roze bloemen, vijf en twee. Achter de deur wordt de 4e kaars gedoofd.
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Mevr. M. Mulder en mevr. T. van Faassen
Volgende week: mevr. Eshuis en dhr. H. Olsman
Koster: dhr. B. v.d. Poll, tel. 264313, morgendienst
Biddag: Koster: dhr. J. Meerveld, tel. 262216; avonddienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Hetty Wolbink; Volgende week: Geurtje Reijerse
Koffiedrinken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid onder het genot van
een kopje koffie/thee elkaar in 'de Aerninckhoff' te ontmoeten.
Welkom in de kerk op de vierde zondag van de veertigdagentijd. Een zondag die de
mooie naam Laetare draagt, d.w.z. ‘Verheug u’. Het klassieke evangeliegedeelte
voor deze zondag is Johannes 6: 1-15. Ruben Sanderman leest het voor en met ons.
In de Stephanuskerk wordt een vesperdienst gehouden waarin ds. Van der Wel
voorgaat. Een goede zondag gewenst!
Orde van dienst: zie bijlage
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Mevr. H.T. Hietland; mevr. R.A. Ledegang en dhr. B. Schraa;
Volgende week: Fam. G.A. Veurink-Hofsink en dhr. H. Roepers
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jeroen Marissen
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: Jonathan Zandman; Hilma Hoekman: voor jongelui van 12 tot ± 15
jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Celine Styoevelaar: gr. 1-4; Henriëtte Odink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Renate Bruins; Danike Hamhuis
Volgende week: Gerda Kappert; Anna de Vries; Marjolein Hoekman
Lector: Hetty Hietland
Orde voor de morgendienst. Intochtslied Lied 536:1,2,3; Votum en groet. Doven van
de kaars; Lied:587:1,2,3,4; Gebed; Lied: 562; (eventueel wetsle- zing of naar de
Proeve 1 blz. 838 vv.); Gebed om het Woord; (hierna gaan de kinderen naar hun
kindernevendienst, zij nemen het licht van Paaskaars zelf mee); Wegzendlied
kindernevendienst: projectlied uit de 40 dagentijd; Schriftlezing(en): Marcus 14: 6672; Lied: 561:1,4,5; Verkondiging; Lied NLB 935; (hierna komen de kinderen terug
uit de kinderneven- dienst); Gebeden; Inzameling van de gaven; Slotlied (staande
gezongen) 657: 1,2,4; Wegzending + ZEGEN: (gezongen Amen)
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Zoer; Volgende week: fam. Hein
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Kindernevendienst: Marcia Zoomer/Truus Meinen: gr. 1-4; Marieke en Gerjan
Grootenhuis: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Lizeth ten Have; Willy de Haan; Meike Olsman
Volgende week: Gerja Kuiperij; Mirjam Hakkers; Doreen Olsman
Orde voor de morgendienst: Kaarsenlied. Aanvangslied 287:1,2,3,5;
Begroeting. Thema van de dienst. Lied 836:1,2,3; Inleiding bij de doop.
Doopgebed. Lied: Van top tot teen. Naam en kaars. Doop van Evy Lisanne. Lied
79:1,2,4; Verbonden met vader en moeder. Project voor de kindernevendienst
met filmpje. Lezing uit het Evangelie, Johannes 6 vers 1 – 13. Lied 383.
Overweging. Lied 1014. Projectlied kindernevendienst. Dankgebed en
voorbede. Inzameling van de collecte. Wegzending. Zingen ELB 270. Zegen.
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Jozua 5:13-6:14; dinsdag: Jozua 6:15-27; woensdag: Jozua
7:1-15; donderdag: Jozua 7:16-26; vrijdag Jozua 8:1-13a; zaterdag Jozua 8:13b-29;
zondag: Jozua 8:30-35
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Schepers-Mulder, Plutolaan 18, uit de Witte of Lambertuskerk
naar dhr. E. Dogelo, Burgermeester Schuitestraat 58, en uit de Matrix naar mevr.
Overweg, Blanckvoortallee 24.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
12 maart: dhr. L. Gerritsen, Berkenlaan 8, 7771 DD Hardenberg, 79 jaar
13 maart: mevr. W. Eshuis-Hindriks, Kroondijk 3, 7796 HE Heemserveen, 75 jaar
14 maart: dhr. G.J. Hamhuis, Ommerweg 5/A, 7796 HR Heemserveen, 82 jaar
14 maart: dhr. J. Mostert, Hesselinkstraat 4, 7771 WE Hardenberg, 76 jaar
16 maart: dhr. D.J. Wilps, Havezateweg 2, 7798 CC Collendoorn, 81 jaar
SIEN-dienst. In de Höftekerk, vindt vanmiddag een aangepaste viering plaats voor
mensen met een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien Regio Ommen. Voorganger in deze dienst is Ds. M. Oostenbrink. Aanvang: 15.00
uur. Muzikale medewerking wordt verleent door jeugdkoor Animato uit
Hardenberg. Het thema is 'Slapen of wakker zijn?' 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 een kop koffie/thee of ranja.
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Ook vanmiddag, is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar te praten
of een spel te spelen, 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,
Noaberlunch. Woensdag 14 maart. Opgeven tot maandag 12 maart 18.00 uur tel.
262216 of jtmeerveld@hotmail.com

3

Woensdag 14 mrt. houdt de P.C.O.B. Hardenberg – Heemse haar verg. in
het Klokhuis te Oostloorn om 14.30. Deze middag hebben we onze paasviering
samen met Ds. Noordmans Allen hartelijk welkom. Info 0523-272019.
Kampvuur avond Hardenberg. Komende vrijdagavond is de 2e kampvuuravond.
Mannen die van een vuurtje, hapje en drankje houden zijn van harte welkom tijdens
deze avonden. Het jaarthema is ‘back to basic – Broederschap’. Het maakt niet uit
naar welke kerk je gaat en óf je naar een kerk gaat, alle mannen zijn welkom. De
avond begint om 21:00 uur op het terrein van Total Outdoor Events aan de Grote
Beltenweg 17 in Rheeze. Voor de onkosten kan er een vrije gift worden gegeven.
Voor info kunt u mailen naar henrigrendelman@gmail.com
Jeugdwerk PKN nodigt jou uit The Passion 2018 !!! We gaan weer, dit jaar naar
Amsterdam Zuidoost, de Bijlmer, de bus is geregeld!! We vertrekken op 29 maart
om 15.30 uur vanaf Sporthal de Kamp. De kosten die eraan verbonden zijn 10 euro
per persoon. Wij nodigen alle jongeren vanaf 12-18 (vanaf voortgezet onderwijs)
van al onze wijkgemeenten Hardenberg – Heemse –Radewijk – Baalder – Baalderveld – Marslanden uit om met ons mee te gaan. Je geeft je voor 15 maart per mail
bij Elise Pothof repothof@gmail.com of 271944. In de mail zet je je naam, je adres,
mailadres en je mobiele nummer (we komen in Amsterdam terecht tussen heel veel
jongeren!) We zijn ook op zoek naar ouders die mee willen als begeleider. Geef je
dan ook op. We weten van de afgelopen jaren dat de jongeren die mee zijn geweest
het een heel bijzonder evenement was en is! Wij gunnen het jullie graag om dat ook
mee te maken samen met heel veel anderen uit Nederland. Kortom: als je dit wat
lijkt……. Geef je dan op! Hartelijk groet, de jeugdouderlingen/diakenen
Op 19 maart as. organiseert de ‘Commissie Vorming en Toerusting’ (VoTo) van de
protestantse gemeente Hardenberg-Heemse i.s.m. de VU-vereniging te Amsterdam
het publieksdebat *Veerkracht op leeftijd. *Debat over de dagelijkse praktijk en
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realiteit van oud worden in Nederland en in de regio. Gastspreker op die avond is
Martijn Huisman, wetenschappelijk directeur van de Longitudinal Aging Study
Amsterdam (LASA) en hoogleraar van de veroudering VUmc/VU. Hij zal spreken
over hoe ’ouder worden in Neder- land’ is veranderd sinds begin jaren ’90 van de
vorige eeuw en zal vertellen over veerkracht bij Nederlandse ouderen. Andere deelnemers aan het debat zijn mensen uit praktijk en beleid van de regionale zorg voor
ouderen. Dit zullen zowel ervaringsdeskundigen, mantelzorgers en professionals
zijn. Zij en het publiek zullen met Martijn Huisman en met elkaar over de dagelijkse praktijk en de realiteit van het ouder worden in debat gaan. In het kader van de
lokale verkiezingen op 21 maart en ‘De week van de zorg’ zal deze avond bijzonder
interessant kunnen zijn! Datum: maandag 19 maart 2018 Tijd: 20.00 uur (ontvangst
met koffie / thee vanaf 19.30 uur) Locatie: Lokaal opleidingen Centrum ( LOC)
Hardenberg, Parkweg 1a2, 7772 XP Hardenberg. Aanmelden: mw. Adri Mensink,
tel. 0523-251758, adrimensink@gmail.com
Eieren /paasmarkt. Ook dit jaar organiseert de activiteiten commissie van de Hessenwegkerk een eieren/ paas markt. U kunt op vrijdag 23 maart a.s. weer kakelverse
eieren / tokkelroom , heel veel leuke paas decoratie’s, keramiek en andere leuke
‘hebbedingetjes’ aanschaffen. De verkoop is dan de hele dag bij de container van
OPA achter de Hessenwegkerk . Eieren kunt u van te voren bestellen via een bestellijst die u wordt uitgereikt na de dienst op 11 maart of bij koster Jaap , tel 262216.
Ophalen kan ook op zaterdag 24 en 31 maart van 09.00 tot 12.00 uur bij de Esch.
om de prijs hoeft u het niet te laten € 2,50 per 10 stuks of € 7,00 voor 30 stuks, een
potje tokkelroom kost slechts € 4,50. De verkoop tijden in de Schakel, Oostloorn,
Clara en ’t Wel- gelegen vindt u in de laatste Kerkklank. De opbrengst van dit alles
is ook nu weer bestemd voor Hospice ’t huis aan de Vecht, een huis die aan mensen
in hun laatste levensfase een liefdevolle verzorging geeft. Zij kunnen onze hulp
heel goed gebruiken. Bestuur activiteiten commissie Hessenwegkerk
Paasontbijt 1 april. Net als voorgaande jaren hopen we de Paasmorgen te beginnen
met een gezamenlijk ontbijt dat begint om 8:30 in de Esch. We pakken daarmee de
oude traditie op van de eerst christenen, die zo hun blijdschap over de opgestane
Heer deelden. Voor dit paasontbijt kunt u zich opgeven, door uw naam te noteren op
een lijst die u kunt vinden in de Esch ( Hessenwegkerk ) of onder de toren van de
Witte of Lambertuskerk en in de Aerninckhoff en de Matrix. Dit kan op zondag 11,
18 en als laatst op zondag 25 maart. Voor eventuele vragen kunt u bellen met Johan
Jans 0523251474
Musical: Zie Kerkklank pag. 32
Diaconale gezinsvakantie. Het Vakantiebureau laat ons het volgende weten. "In
2018 zullen wij ons, samen met RCN Vakantieparken, opnieuw inzetten om 100
gezinnen met een bijstandsinkomen blij te maken met een vakantie op een van de
vakantieparken in Nederland van RCN." Voorwaarden: *Deze vakanties gelden voor
gezinnen met 1 of meer schoolgaande (basisschool/ middelbare school) kinderen
(max. 6 personen) met een inkomen op bij- standsniveau, die niet al in vorige jaar-
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gangen van deze vakantiemogelijkheid gebruik hebben gemaakt en voor gezinnen
voor wie dit echt de enige vakantie is per jaar. *Per Diaconie mag één gezin worden
opgegeven. Dus: weet u/jij een gezin dat gebruik zou willen/kunnen maken van
deze gelegenheid OF wilt u meer informatie? Laat het ons weten vóór 19 maart a.s.
via LZandman1949@kpnmail.nl of 0523-264266. Geheimhouding verzekerd. De
Diaconie.
De activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk maakt bekend dat de
rommelmarkt dit jaar wordt gehouden op zaterdag 14 juli en de eerste keer dat u
spullen kunt brengen is op zaterdag 14 april en 12 mei van 10.00 tot 12.00 op de
parkeerplaats van de kerk. Als u het zelf niet kunt brengen dan willen wij het
ook wel halen, u kunt dan contact opnemen met G.J. Bolks telnr. 263005 of H.
Stroeve telnr. 264873
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. Alie Odink, Kometenlaan 2, is in haar laatste levensfase. Dat
Alie, Albert Jan en de kinderen Gods liefdevolle nabijheid mogen ervaren. Mw. H.
Schoemaker– Meier, Rembrandtstraat 19, heeft vorige week een zeer ernstig
herseninfarct gehad. Ze verblijft in het RZZ K p31. Dhr. L. Hofsink, Rembrandtstraat 22, heeft een hartstilstand gehad. Dankzij de broeders van de ambulance voor
mw Schoemaker is hij tijdig gereanimeerd. Hij ligt in Isala Vlinder 4 afd. 2, K155.
Hij maakt het naar omstandigheden goed, maar wordt nog geobserveerd. Yannick
Otten, Rembrandtstraat 15, verblijft in het Roessingh, Roesingsbleekweg 33, 7522
AH Enschede voor revalidatie. Yannick is 8 jaar en is een jongen met beperkingen.
Uitnodiging wijkavond. Wijkavond voor de wijken HE01-HE02-HE03 en HE06 op dinsdag 13 maart a.s. vanaf 19.45 uur in ‘De Esch’. Onderwerp:
kerkproeverij. Van harte welkom! De wijkteams.
Wijkkerkenraad Heemser Esch vergadert op donderdag 15 maart om 19.30 uur in de
Esch. De vergaderstukken zijn verzonden of liggen in het postvakje.
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.
Let op!!! Kopij voor zondag 18 maart 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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Wijkgemeente Heemse West
Overleden. Woensdag 7 maart is mw. Maria Jantina (Marie) Slotman – Pullen op
84-jarige leeftijd overleden. Ze verbleef de laatste tijd samen met haar man in Clara
Feyoena Heem. Tot nog niet zo lang geleden was ze nog heel actief. Een paar weken
geleden mocht ze Clara verlaten en naar huis. Dat ging niet en daarom moest ze
weer terug. Het werd voor haar duidelijk dat ze zou sterven. In vertrouwen op haar
Heer is zij heengegaan. De begrafenis vindt plaats op maandag 12 maart a.s. Vanaf
13.30 uur is er gelegenheid tot condoleren in de Aerninckhoff en om 14.00 uur
wordt de afscheidsdienst gehouden in de Witte of Lambertuskerk. In ons gebed
denken we aan haar man Mans, de kinderen en de kleinkinderen en allen die haar
moeten missen.
Onze zieken. In het Röpcke Zweers Ziekenhuis verblijven mw. G. Overweg,
Marsweg 5 en dhr. G.J. Hamhuis, Ommerweg 5/A, die in afwachting is van een
operatie in Zwolle. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn.
Dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4, verblijft in Clara Feyoena Heem. Mw. H.
Kerkdijk-ter Wielen verblijft in de Schoutenhof 27 (woon- groep 53). 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 telefoontjes, bezoekjes, bloemen en vele kaarten die wij
mochten ontvangen ter ere van ons 50 jarig huwelijk. Gerrit Jan en Hennie Otten
Bij het Paasproject (11 maart)Jezus geeft duizenden mensen te eten (Johan- nes 6:115).Verhaalthema: Eten in overvloed. Projectthema: MEER DAN GENOEG (De
nieuwe schepping- leven in overvloed) Inzoomen op het: MAND MET GROENTEN EN FRUIT De mand ligt helemaal vol met heerlijke dingen waar we in mogen
delen en van genieten. Die mand staat symbool voor al het goede dat God ons heeft
gegeven in de schepping. En die goede wereld wil God terugbrengen. Dat zien we
door wat Jezus doet en door wat Hij ons wil geven. In de nieuwe schepping geeft
God meer dan genoeg God heeft de mens een goede wereld gegeven. Door het
lijden en sterven van Jezus kan die goede wereld eens terugkomen. Als teken
daarvan geeft Jezus duizenden mensen te eten. Zo is zijn Rijk: meer dan genoeg van
al het goede. God geeft het zomaar, om Jezus’ wil.
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
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Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Alle zieken en mensen met zorg veel sterkte toegewenst.
Marslandendiensten. Vanochtend zal ds. Piet Langbroek voorgaan. In deze dienst
zal Evy Lisanne Meilink, dochter van Jelle en Mirjam (Molckenbourstraat 51)
gedoopt worden. Daarnaast gaan we verder met het paasproject van de
kindernevendienst. We zien een eigen aansprekend filmpje en de kinderen zullen
ons verrassen. Het thema is “Ik geef je te eten’ Zou het daar mee te maken hebben?
Ontmoetingsavond. Op 15 maart wordt er in onze wijk een ontmoetingsavond
georganiseerd. Deelnemers hebben hiervan inmiddels bericht ontvangen. Een fijne
en inspirerende avond toegewenst.
Vacatures. Als kerkenraad willen we alvast benoemen dat we flink wat vacatures
hebben en gaan krijgen. Als u wat wilt betekenen voor de gemeente, schroom dan
niet en neem contact met ons op: scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl
Beroepingscommissie. De beroepingscommissie heeft inmiddels al een drietal
vergaderingen gehad. Onderling zijn de taken verdeeld, Piet Landstra is voorzitter
geworden en Jan Veneman de 2e voorzitter. Jelle Jansen is de secretaris. We zijn
druk bezig om de profielschets te maken: wat voor predikant zoeken we en over
welke eigenschappen met hij / zij beschikken? Na 14 maart zal de profielschets in te
zien zijn op onze webpagina http://www.pknhardenbergheemse.nl/ml_profielschets/;
u komt dan rechtstreeks op de juiste pagina. Op 18 maart is, na de kerkdienst in de
Matrix, een gemeentebijeenkomst. We bespreken dan de profielschets en verdere
gang van zaken. U bent van harte uitgenodigd, we hopen dat veel mensen na de
dienst even de tijd nemen om geïnformeerd te worden. U kunt, als gemeentelid,
vanaf 14 maart ook namen aandragen van predikanten die u geschikt acht. Het is
wel belangrijk te vermelden waarom u dat vindt. U kunt de namen doorgeven tot 1
april. Dat kan zowel telefonisch als via de email aan Piet Landstra, 0523-265258 of
via email: scriba-marslanden@hardenbergheemse.nl<mailto:scribamarslanden@har denbergheemse.nl>
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. In dat geval wordt u z.s.m. teruggebeld
of gemaild.
Let op!!! Kopij voor zondag 18 maart 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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