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, 250225 voor donderdagavond
18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Wij noemen: Annie Otter, Kamferbekestraat 34, dhr. Jan
Veurink, Eugenboersdijk 8, is na de opname in het ziekenhuis nu naar Clara
gegaan om daar verder te herstellen. Wij wensen hem sterkte toe, nu alles
anders is! In Clara is ook mw. de Vries-Kelder, Edelinckstraat 32 voor
revalidatie. De kleine Emma Zwiers ligt nu in Hardenberg in het ziekenhuis.
Ze is stabiel en een dapper meisje, maar zal er nog wel enkele weken
moeten blijven. Alle zieken thuis, of elders, heel veel sterkte toegewenst!
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen uit de kerk (Matrix) en voor de
vele felicitaties, kaarten en bloemen. Wij waren blij verrast. Een mooie
herinnering aan onze 50 jarige trouwdag. Jan Willem en Hermien van
Lingen.
Bezoekproject 55-65 jaar. Tussen januari en april gaan gemeenteleden op
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.
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 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 Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. A.E.N. de Bruin, Losser
Ouderling: mevr. A. Stegeman / Diaken: dhr. J. Batterink
Organist: dhr. N. Aalbers
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: dhr. G.J. Otten / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. H. Hietland / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
Ouderling: dhr. H. Polman / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” mevr. H. Hubert
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Stefanuskerk: Baalder: ds. W. v.d. Wel
Ouderling: mevr. G. Makkinga / Diaken: mevr. R. van
Steenbruggen
Organist: mevr. H. Smit
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P. Vroegindeweij, Ermelo
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Brandorff
19.00 uur: Stefanuskerk: Marslanden: ds. J. Dijkstra
Bij de diensten
Collecten: 1e Kerkinactie Guatemala; 2e; Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
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1e rondgang: Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze Zondag is
"Steun gezinnen in Guatemala". Dit is tevens de voorjaarszendingscollecte.

Er zullen vóór en tijdens de dienst beamerpresentaties gegeven worden over
de collecte. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr.
NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaat 40-dagentijd. De ZWO commissie
Bloenschikking veertigdagentijd. Eerste zondag van de veertigdagentijd. In
deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht van
Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en kracht.
In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met God. In de
schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom. De jaarringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid. Alle horen
bij het leven vanuit Gods krachtige liefde. Op de tweede zondag van de
veertigdagentijd zijn er ontmoetingen op de berg. Mozes ontvangt de tien
leefregels. Jezus gaat met drie van zijn leerlingen de berg op. Op de berg is
er een bijzondere ervaring en ontmoeting, die ze vast willen houden. In de
schikking zien we de witte bloemen als beeld daarvan. De paarse bloemen
staan voor bezinning. Wat er gezien is op de berg is niet vast te houden,
maar wel mee te nemen in het denken en doen.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Smit en mevr. T. van Faassen
Volgende week: Mevr. Reiling en dhr. H. Odink
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: Jennie Altena en Mieke Kerkdijk
Volgende week: Hetty Wolbink en Ellen Nijeboer
Koffiedrinken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid onder het genot
van een kopje koffie/thee elkaar in 'de Aerninckhoff' te ontmoeten.
Vandaag is het de tweede zondag in de Veertigdagentijd. De kinderen
horen een verhaal uit Matteüs 15: 21-28, over brood(kruimels) gaat het.
En de anderen horen naar Matteüs 20: 17-28, waarin Jezus voor de derde
maal zijn lijden aankondigt en de moeder van de zonen van Zebedeüs,
t.w. Jako- bus en Johannes, vraagt om een ereplaats voor haar zonen in
zijn koninkrijk. In 'De Esch' is vanmorgen ook tienerkerk. De
avonddienst in de Stephanus kerk is een vesper, waarin ds Van der Wel
voorgaat. Een gezegende zondag gewenst!
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Hartelijk dank voor het mooie bloemstuk, dat mij werd gebracht op zondag
19 februari. Met een hartelijke groet, Willem Stegeman
Wijkavond. Denkt u aan de wijkavond voor de wijken HE 8, 9 en 10 op 14
maart a.s.? Aanvang 20.00 uur in De Esch. U kunt zich opgeven per mail of
telefoon : minybril@kpnmail.nl / 264877 of adrimensink@gmail.com /
251758.
Wijkkerkenraad Heemser Esch vergadert op woensdag 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.
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 Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. We denken aan mw. A. Lenters-Stoeten, Lentersdijk 2, die
bezig is met een project van chemokuren. We hopen en bidden voor haar dat
de kuren 'aanslaan'. Laten wij de zieken niet vergeten in onze aandacht en
gebeden.
Onze vrouwenvereniging “In dienst der kerk“ bestaat dit jaar 65 jaar. Wij
gaan dit jubileum samen met onze leden en genodigden vieren op 14 maart
a.s. Als bestuur willen we onze 2 leden Mevr. Klaaske Drenten - Bakker
en Mevr. Frederika Koersen – Stoeten die al meer dan 60 jaar lid zijn
even “in het zonnetje zetten“. Wilt u de dames hiermee feliciteren dan kan
dat doormiddel van een kaartje via onze secretaresse. Mevr. M. Kamphuis –
ter Napel, Jan Vermeerstraat 38, 7771 WN Hardenberg

7

en Leiding van Lef-Hardenberg & Jeugdwerk Heemse. Vragen? mail:op-dehaar@hotmail.com marjo_veurink@hotmail.com

Orde van de morgendienst. orgelspel; afkondigingen; intochtslied: Psalm
17: 1, 2 en 3; moment voor persoonlijk gebed; gezongen votum

Spaardoosjes actie 2017. Namens ZWO en College van Diakenen het
volgende: Het inleveren van de vorige week uitgedeelde spaardoosjes is
NIET op 9 april a.s. maar op zondag 16 april 1e Paasdag.
Inleiding Mattheüs Passion (J.S. Bach) 20 maart 20:00 uur Höftekerk Hardenberg. In de tijd voor Pasen vinden er overal in ons land uitvoeringen van
de Mattheüs Passion plaats. Ook in Hardenberg. Op 8 april zal de
‘Christelijke Zang- en Oratoriumvereniging Zanglust’ deze prachtige
muziek van Bach ten gehore brengen. Om deze muziek beter te ‘verstaan’
organiseert het koor op 20 maart een avond waarop u meer te weten kan
komen over dit prachtige muziek- stuk. Het koor zal delen uit de Mattheüs
Passion zingen. Daarnaast zullen er videobeelden te zien zijn met solisten.
De dirigent Wolfried Kaper zal achter- gronden bij de muziek vertellen en
duiden wat u eigenlijk horen kunt. Geralda Rohaan-van de Kamp zal ingaan
op de ‘religieuze Bach’. Het geheel wordt begeleid door pianist Jos Mulder.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie of thee. De toegang is gratis!

groet; gezongen 'amen'
groet; gezongen 'amen' lied: 310 ; gebed om vergeving
en verlichting met de Heilige Geest; voor de kinderen;
projectlied; schriftlezing: Matteüs 20: 17 – 28; lied:
Psalm 27: 2 en 4; verkondiging; lied: 536; dankgebed – voorbeden;
inzameling van de gaven; slotlied: 575: 1, 3 en 6; wegzending en zegen;
gezongen 'amen' (3x);
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. G. Gerrits-Schuldink en mevr. A. Mensink
Volgende week: Mevr. G. Hamhuis-Ekenhorst; mevr. G.J. Stoeten-Tempelman en dhr. A. Meijer

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 kinder- kleding) 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

Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Frits van Dijk

Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, is afgelopen week
gevallen. Ze heeft haar heup gebroken en een arm uit de kom. Na een
operatie is ze nu opgenomen in CFH. We wensen haar veel sterkte toe bij de
revalidatie.

Lector: Henk Brink
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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: Henriëtte Odink: gr. 1-4; Marieke Grendelman: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mariska de Vries; Jacoba Nijzink
Volgende week: Esther van der Veen; Elise Pothof

Orde voor de morgendienst. In deze feestelijke dienst hopen wij
vanmorgen Nila Jeanne Veurink te dopen. Nila is een dochter van Henk-Jan
en Marike Veurink-Reints en het zusje van Lauren. Gerton Woudt (orgel en
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piano) en Arjan Jurries (zang), vrienden van de doopouders, verlenen hun
medewerking aan deze dienst. Thema van vanmorgen is: Het leven een
verzoeking? Lied 91: 1 en 5, Onze Hulp en Groet, Lied 91a, Gebed, Luther,
Kindernevendienst, Projectlied, Bijbellezing: Jacobus 1: 12-15 en Matteus
4: 1-11, Luisterlied: Stef Bos – Duel, Lied van Christus en de duivel
(https://www.youtube.com/watch?v=eyVymEy1b7Y), Preek (schilderij de
verzoeking van de Heilige Antonius), 538: 2 en 4, Doop Nila, aanvaarding
door gemeente, Gerton en Arjan zingen “Meer dan een wonder”, Gebeden,
Collecte (Gerton en Arjan zingen: Opwekking 740), Slotlied 416, Zegen,
Tijdens het feliciteren zingen Gerton en Arjan: Tienduizend redenen, Nog
voordat je bestond kende Hij je naam en De Here zegent jou.
Stephanuskerk:
Orde voor de avonddienst: Lucas 22: 24-31 Reminiscere “Gedenk Uw
barmhartigheid”; Muziek, Orgelspel; Kerkenraad komt binnen (wij blijven
zitten); Stilte; 2 kaarsen worden gedoofd; Zingen: Lied 538: 1 Bemoediging/
drempelgebed
v: Onze hulp is de Naam van de Heer, a: die hemel en aarde gemaakt heeft .
v: Heer, wij zijn hier gekomen vanuit de waan van de dag en (mogelijk) met
onrust in ons eigen hart; gekomen om de weg met U en nieuwe adem te
vinden. a: Hoor naar ons bidden! Doe ons herleven als we ver weg zijn van
U, onszelf en van elkaar. Laat ons Uw liefde zien. a: Geef ons uw genade!
v: Kom tot ons en laat ons weten dat wij uw kinderen zijn, vandaag en tot in
eeuwigheid. a: Neem ons bij de hand. Amen
Zingen: Lied 103: 3,4,5,7 ; Psalmengebed, Lezing: Psalm 25; Zingen:
Antifoon: Lied 535 c Gedenk uw ontferming; Psalm 25: 1-5; Antifoon;
Psalm 25: 6-11; Antifoon; Psalm 25: 12-17; Antifoon; Psalm 25: 18-22;
Antifoon; Gebed van de zondag; Zingen: Lied 25: 2,3,4; Evangelielezing
(wij gaan staan) Lucas 22: 24-31; Zingen: Lied 991: 1-8 Meditatie; Stilte;
Muziek; Zingen: Lied 992: 1-4; Avondgebed, Voorbeden met Kyrie, Stil
Gebed, Onze Vader; Lied 416: 1-4; Zegenbede:
De Heer zij voor u
om u de juiste weg te wijzen
de Heer zij achter u
om u te bewaren voor de listen van de boze
de Heer zij naast u
om u in de armen te sluiten, om u te beschermen
tegen gevaar
de Heer zij onder u
om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen
de Heer zij in u
om u te troosten wanneer u verdriet hebt
de Heer omgeve u als een beschermende muur. Collecte bij uitgang
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: ?; Volgende week: fam. Brunink
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Kindernevendienst: Ilse Bel: gr. 1-4; Gerdien Borger; Michelle Wassing: gr.
5-8
Oppasdienst vandaag: Jeanien Nijman; Karin Wilpshaar
Volgende week: Marieke Brunink; Mirjam Meilink; Doreen Olsman
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Zacharia 1:1-6; dinsdag: Zacharia 1:7-17;
woensdag: Zacharia 2:1-9; donderdag: Zacharia 2:10-17; vrijdag: Zacharia
3:1-10; zaterdag: Zacharia 4:1-14; zondag: Zacharia 5:1-11
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Veltink-Emmens, Frans Halsstraat 20, uit de Witte of
Lambertuskerk naar mevr. J. Ekkelenkamp –Takman, Heemserveldweg
10, en uit de Matrix naar de fam. Wind, Schonekampstraat 13.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
13 maart: dhr. G. Lenters, Clara Feyoena Heem, 83 jaar
14 maart: dhr. G.J. Hamhuis, Ommerweg 5/A, 7796 HR Heemserveen, 81
jaar
14 maart: dhr. J. Mostert, Hesselinkstraat 4, 7771 WE Hardenberg, 75 jaar
16 maart: dhr. D. Wilps, Havezateweg 2, 7798 CC Collendoorn, 80 jaar
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Vanmiddag, zal er weer de middag
voor alleen gaanden zijn. U bent vanaf 14:30 uur weer van harte welkom, in
de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45, om gezellig met elkaar een spel
te spelen, te 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.
Volgende week zondag 19 maart 2017, derde zondag van de 40-dagentijd,
zal er tijdens de eerste rondgang gecollecteerd gaan worden voor het goede
doel: "Steun ouderen in Moldavië". De ZWO commissie
Voto. Het leerhuis "de Passio volgens Johannes" wordt gehouden op de
woensdagavonden van 1 maart (Aswoensdag) tot en met 12 april (in de
Stille Week), in de Schakel telkens vanaf 19.30 uur. info: ds. A. de Lange.
U heeft het vast al gehoord; ‘onze Lef-jeugd is op zoek naar U! Na 12 jaar
heeft de leiding besloten het stokje door te willen geven. Daarom nodigen
wij u graag uit op zondag 19 maart om als ‘ouders’ en/of andere enthousiaste betrokkenen met elkaar te praten over; ‘waar kunnen onze jongeren
hun rugzak vullen”. Waar: de Esch (Hessenwegkerk). Wanneer: na de
ochtenddienst. (rond 11.00 uur). Graag tot dan! Vriendelijke groet, Jongeren
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