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

Gemeente

zondag 12 februari 2017 11e jaargang nr. 7.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: dhr. J.H. van Wijk, Zwolle
Ouderling: dhr. E. Odink / Diaken: mevr. J. Bel
Organist: dhr. H. Niezing
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. G.J. Heinen, Dalfsen
Ouderling: dhr. R. Schoemaker / Diaken: mevr. T. van Faassen
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. M. Bril / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. Brandorff
Ouderling: mevr. H. Hietland / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. J.H. Harsevoort
19.00 uur: Stefanuskerk: Baalder: ds. W. v.d. Wel
Ouderling: mevr. G. Makkinga / Diaken: dhr. J. Maathuis
Organist: dhr. T. Broekroelofs
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P. Vroegindeweij, Ermelo
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. J.F. Berkhof,
Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. E.R. Veen, Zwolle
19.00 uur: Stefanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange
Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e; Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds

Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. Y v.d. Velde/dhr. G. Kelder en dhr. J. Jans
Volgende week: Fam. G.J. Mulder en mevr. T. van Faassen
Koster: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Antje en Nathalie Hutten
Volgende week: Lisanne en Marlies Eshuis
Koffiedrinken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid onder het genot
van een kopje koffie/thee elkaar in 'de Aerninckhoff' te ontmoeten.
Goed, dat u/jij er bent! Voorganger is vanmorgen dhr. G.J. Heinen uit
Dalfsen. Samen met hem een goede dienst gewenst. De avonddienst, in
de Stephanuskerk wordt geleid door ds. Van der Wel. Ook met hem een
gezegende dienst gewenst.
Orde van de morgendienst: zie bijlage
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. J.W. van Braak-de Lange en dhr. B. Schraa
Volgende week: Mevr. H.T. Hietland; mevr. R.A. Ledegang en dhr. A.
Meijer
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: Henriëtte Odink; Jonathan Zandman: voor jongelui van 12 tot
± 15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Marjo Marissen: gr. 1-4; Esther van der Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Esther van Dijk; Danike Hamhuis
Volgende week: Feronia Dorgelo- Schottert; Lisa Kappert
Lector: Hans Roepers
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Orde voor de morgendienst. Het thema van vanmorgen is: “Dat is niet
eerlijk!” Mededelingen; Lied 25: 2,5; Onze Hulp en Groet; Lied 217: 1,
3,5; Calimero; Lied 314; Gebed; KND; Kinderlied 531:3; Matteus 20: 116, Lied 994; Preek; Lied 1001; Gebeden; Collecte; Lied 991:1,4,7,8;
Zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Odink; Volgende week: fam. Mulder
Kindernevendienst: Ilse Bel: gr. 1-4; Ilona Blonk; Dianne Waterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Alien v.d. Akker; Marieke Brunink; Indi van Faassen
Volgende week: Willy de Haan; Melanie Lamberink
Stefanuskerk. Orde voor de avonddienst: Aanvangslied: 103 c: 1,2,5; Stil
gebed; Bemoediging en groet; Gebed; Overdenking 1; Lied 838: 1 en 4;
Lezen: Lucas 19:1-10 en Filippenzen 3:3-10a; Zingen: Liedboek 1973:
487:1; Overdenking 2; Lied 632; Gebeden; Inzameling; Slotzang: 268;
Uitzending en zegen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: 2 Kron. 6:32-42; dinsdag: 2 Kron. 7:1-10; woensdag:
2 Kron. 7:11-22; donderdag: Spreuken 11:1-11; vrijdag: Spreuken 11:12-21;
zaterdag: Spreuken 11:22-31; zondag: Psalm 83
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Versteeg, Elzenlaan 6, uit de Witte of Lambertuskerk
naar, dhr. Bouwhuis, Collendoornerdijk 5 en uit de Matrix naar Henny
Overweg, Blanckvoortallee 24.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
15 febr. Dhr. G. Kelder, Molenplein 16, 7771 BC Hardenberg, 89 jaar
17 febr. Mevr. H.P. Selhorst-Westera, Ulfershof 15, 7771 VZ Hardenberg,
86 jaar
17 febr. Dhr. H. Hoving, Boslaan 34, 7771 DR Hardenberg, 82 jaar
18 febr. Mevr. J. Hubert- de Vries, Plutolaan 20, 7771 EP Hardenberg, 78
jaar
18 febr. Dhr. P.J. Overweg, Rheezerweg 11, 7771 WH Hardenberg, 89 jaar
18 febr. Mevr. J. Nijman- Sok, Ommerweg 63, 7797 RC Rheezerveen, 77
jaar
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Stefanuskerk. Vanavond…. Gestorven voor onze zonden…, een kernwoord
in het christelijk geloof. Voor sommigen woorden waar ze weinig tot niets
meer mee kunnen, voor anderen het hárt van het geloof. In de avonddienst
van 12 februari wil ik de woorden tot klinken te brengen onder andere aan
de hand van de levensverhalen van Zacheüs en Paulus. Ds. W. v.d. Wel
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Vanmiddag is er weer de middag voor
alleengaanden. U bent vanaf 14:30 uur van harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45, om onder het genot van een kop koffie of
thee gezellig met elkaar een spel spelen, praten of gewoon samen zijn.
Overal is ruimte voor, graag heten we een ieder van u die wil komen van
harte wel- kom op de zondagmiddag voor alleengaanden
De Heemser Cantorij repeteert a.s. dinsdag 14 februari van 18.30 - 19.30
uur in gebouw "Aerninckhoff". Degene die nog mee wil zingen bij de
uitvoering van de "Matteüs Passie" op Goede Vrijdag 14 april a.s.: graag de
14e februari aanwezig!
Lef Hardenberg stopt aan het einde van dit seizoen. 12 jaar geleden werden
wij gevraagd of we het stokje van Lef (toen Captainsclub) over wilde
nemen. Het was een leerzame, bijzondere en gezellige periode. Veel
jongeren hebben bij ons op de bank gezeten. Ze vlogen weer uit en namen
dan hun 'bagage' van Lef weer mee. Wij hebben er erg van genoten! Toch
hebben we met z'n 6-en besloten om dit 'stokje' van Lef na 12 jaar door te
geven. 'Tijd voor iets anders'. Dat neemt niet weg dat wij dit jammer vinden,
voor onszelf, de jongeren maar ook voor de ouders. Omdat wij natuurlijk
hopen dat Lef doorgaat, zijn we op zoek naar iemand die dit 'stokje over wil
nemen'. Wilt u met ons meedenken? Voor vragen of suggesties kunt u ons
bellen. Groet, Paul en Lydia Meijer, Henri en Marieke Grendelman,
Jeroen en Marjo Marissen (06-29158758)
Vakantie Bijbel Week in voorjaarsvakantie. Tijdens de voorjaarsvakantie
wordt evenals de afgelopen jaren weer de Vakantie Bijbel Week gehouden.
Het thema van de Vakantie Bijbel Week 2017 is “ESTHER – Je bent nooit
alleen”. Deze Vakantie Bijbel Week wordt gehouden op woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 februari 2017, in het Greijdanus College (Burg.
Schuitestraat 7a in Hardenberg). Op woensdag en donderdag zijn de kinderen welkom vanaf 9.30 uur; we beginnen om 9.50 uur en sluiten af rond
12.00 uur. Ook op vrijdag, maar dan wordt ’s middags vanaf 13.00 uur de
musical ingestudeerd. Op vrijdagavond vindt een musical plaats, die in de
middag wordt ingestudeerd. Dit wordt gedaan onder leiding van theaterge-
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zelschap ‘De Vliegende Speeldoos’. Het gezelschap stoomt in één dag 120
kinderen van 4 t/m 12 jaar klaar voor een complete musical, om deze ’s
avonds voor ouders, familieleden en andere belangstellenden op te voeren.
Wil je meedoen in de musical, geef je dan snel op want er kunnen maar 20
kinderen per leeftijdsgroep zich opgeven. Voor meer informatie en opgave,
zie de website: www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl of neem contact op
met het VBW kernteam via e-mail: bijbelweekhardenberg@gmail.com
“500 jaar protestant”. Dit wil de Classis met alle kerken van Hardenberg
e.o. gedenken door een festival te organiseren op 13 mei in het centrum van
Hardenberg. Voorlopig programma: 10 uur: Korte viering in deelnemende
kerken. 11.45 Opening met ds. Dorgelo en aanplakken van stellingen. 12
uur: Food-festival op de markt. 13.00 uur tot 15.30 uur: Diverse workshops,
tentoonstelling, theatervoorstelling, Jeugdactiviteit. Kliederkerk. Crèche.
15.30 Slotviering in de Höftekerk. Het zou fijn zijn als wij als
wijkgemeente hier ook aan mee kunnen doen. Hiervoor zoeken wij mensen
die mee willen doen. Bij de uitgang liggen intekenlijsten, waar u zich op
kunt geven.
De twintigste editie van de boekenmarkt was ook dit jaar weer een succes.
De druk bezochte markt heeft het mooie bedrag van 2140,98 euro opgebracht incl. 324,- euro van de vrouwenvereniging die handwerkjes en lekkernijen verkochten. De activiteitencommissie, wil iedereen bedanken die zich
heeft ingezet om de boekenmarkt te organiseren. Er was een enorme en
mooie inbreng van boeken “zonder boeken geen markt”. Wij hopen in
februari 2018 weer een boekenmarkt te kunnen houden, wilt u weer aan
ons zult denken bij het opruimen van boeken? Voor vragen kunt u contact
opnemen met fam. G.J. van Faassen. Tel 0523-263081 of
Email: gerritjan.truus@hotmail.nl
Kleding en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 31 maart
van 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 1 april 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, 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; fam. Klokkers, Zwaluwstraat 6. De niet verkochte kle-
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ding 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
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijden:
dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur, donderdagavond: 19.00 tot 20.00 uur.

Wijkgemeente Heemser Esch
Het heeft me erg goed gedaan, de bloemen van de kerk te krijgen. Het leven
is wel stil zo alleen thuis. (Het was ook een topper zo mooi). Bedankt. Gerda
Versteeg- Augusteijn.
Nieuwe liederen oefenen voor de dienst. Vanmorgen gaan we vanaf
09.25 uur de volgende liederen oefenen met het liedboekkoor. Houdt u
van zin- gen? U bent van harte welkom om mee te doen. Lied 217, 994
en 1001.
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 schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.

Let op!!!
Kopij voor Kerkcontact van zondag 26 februari kunt inleveren schriftelijk
of per e-mail inleveren bij Marlies Eshuis, Grote Esweg 14, Diffelen, tel.
250225 voor donderdag 18.00 uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
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Wijkgemeente Heemse West
Overleden. Dinsdag 7 februari is op 79-jarige leeftijd dhr. Leefert
Jonkeren, Venneweg 5 te Collendoorn, overleden. Hij verbleef in Isala te
Zwolle. Zelf had hij er vrede mee. Hij was ‘op’. De crematie vindt a.s.
maandag plaats na een afscheidsbijeenkomst in ‘de Lariks’, die aanvangt
om 13.30 uur. Vanaf 13.00 u is er gelegenheid de familie te condoleren.
Denken we in ons gebed aan mw. Jonkeren, de kinderen en de
kleinkinderen en allen die hem moeten missen.
Onze zieken. Mevr. A. Lenters-Stoeten, Lentersdijk 2, krijgt chemobehandelingen. Laten wij de zieken niet vergeten in onze aandacht en gebeden.
Huwelijk. Vrijdag 17 februari a.s. hopen Daphne van Faassen en Frank
Takman elkaar op landhoeve Zwieseborg het jawoord te geven. Daarmee
willen we het a.s. bruidspaar alvast van harte feliciteren. Gods zegen over
jullie huwelijk gewenst!
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 donderdag 18.00
uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Wij noemen: Gerton Odink, Veldsinklaan 22, en Annie Otter,
Kamferbekestraat 34. Meindert Veurink, Blanckvoortallee 36, kwam thuis
uit het ziekenhuis. Hij kan daar verder herstellen en dat herstel zal tijd en
volhouden vergen. Zijn situatie is zo dat hij voorlopig nog geen bezoek
thuis kan ontvangen, maar post….., daar geniet hij van! Mevrouw Veurink
verblijft in Clara Feyoena op De Ploeg, kamer 14. Haar gezondheid lijkt op
dit moment ook wat fragiel te zijn. De gezondheid van de kleine Emma
Zwiers blijft nog wel broos. Ze verblijft nog steeds in het UMCG. Thuis of
elders: heel veel sterkte en beterschap toegewenst!
Bedankt voor de bloemen die ik afgelopen zondag heb gekregen van de
kerk. Dat vond ik erg fijn! Hartelijke groet van Annie Otter
Bezoekproject 55-65 jaar. Tussen januari en april gaan gemeenteleden op
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bezoek bij gemeenteleden. Dit jaar in de leeftijdscategorie 55-65 jaar. We
hopen op zinvolle bezoeken. Het gaat ons om het gesprek. We hopen zo te
horen hoe deze gemeenteleden in het leven staan en wat hen bezighoudt.
Wie weet horen we ook hoe ze in het geloof staan en wat de kerk daarin
betekent.
Maaltijdproject Marslanden. De volgende maaltijd is op 23 februari, laat u
verrassen. U kunt zich opgeven bij Hilda, tel. 264884; bij Ans, tel. 263009
Femmy, tel. 262490 en femmykroon1946@live.nl
Omdat dominee Martin Voet een tijd niet werkt vanwege zijn knieoperatie,
zullen er tot Pasen andere, soms onbekende, predikanten en voorgangers
zijn. Voor pastoraat kun je terecht bij Ellen Kolthof tel 262583 per email:
eikolthof@ziggo.nl of bij Erik van Faassen, tel. 266384 of per email:
e.vanfaassen1@lijbrandt.nl
Kopij voor Kerkcontact schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.

Let op!!!
Kopij voor Kerkcontact van zondag 26 februari kunt inleveren schriftelijk
of per e-mail inleveren bij Marlies Eshuis, Grote Esweg 14, Diffelen, tel.
250225 voor donderdag 18.00 uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
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