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

Gemeente

zondag 12 november 2017 11e jaargang nr. 46.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
Ouderling dhr. G. Grootenhuis / Diaken: dhr. G. v.d. Akker
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: drs. Eertink, Rijssen
Ouderling: mevr. M. Flim / Diaken: dhr. W. Herbert
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Holverda
Ouderling: mevr. H. op den Haar / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. Zijl, Lemele; Heilig
Avondmaal
Ouderling: dhr. H. van Groningen / Diaken: mevr. I. Meinen /
mevr. H. Platjes
Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. M. Leferink
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemse west: ds. L. van Rikxoort; zangdienst
m.m.v. Bergentheims mannenkoor
Ouderling: mevr. T. van Weerden / Diaken: mevr. T. van Faassen
Organist: dhr. G.J. ten Brinke; Pianist: dhr. H. Bakker
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. H. Wachtmeester, Hengelo
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Scholing, Hoogeveen; H.A.
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mw. H. Wolbink en dhr. H. Olsman
Volgende week: Fam. P.R. Pot en dhr. H. Odink
Koster: dhr. G.J. Bolks, tel. 263005, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Annie Otten en Jannie Hakkers
Volgende week: Soria en Ina van Uffelen
Welkom in de Witte of Lambertuskerk! Vanmorgen gaat drs. Eertink uit
Rijssen voor. De avonddienst, in de Stephanuskerk, is een zangdienst. In die
dienst hoop ikzelf (LvR) voor te gaan. Medewerking wordt verleend door het
Chr. Project Mannenkoor uit Bergentheim o.l.v. Frieke Kampman, Ina Bosscher, sopraan, G.J. ten Brinke, organist en H. Bakker, pianist. Een goede
zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: lied 218 : 1,2 en 5; Stilgebed; Votum en groet;
Lied 89:7; NT vermaning/bemoediging; Lied 62:4; Gebed om de Heilige
Geest; Praatje met de kinderen; lied 905:1,3; Schriftlezing: Esther 4: 9-17;
Overdenking n.a.v. Esther 4:15 b Wie weet !!! ??; Lied 913:1,4; Dankgebed
en voorbede; Collecte; Lied 416:1,2,3,4; Zegenbede.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. K Gerrits en dhr. J. Noorlander
Volgende week: Fam. A. Nijman-Sok en dhr. K. Bakker
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Frits van Dijk
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: Cindy Grendelman; Marieke Grendelman: voor jongelui van
12 tot ± 15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Mariska de Vries: gr. 1-4; Esther van der Veen: gr. 5-8
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Oppasdienst vandaag: Danike Hamhuis; Janine Roepers
Volgende week: Mariska de Vries; Marike Veurink
Lector: Hetty Hietland
Orde van de morgendienst: Intochtslied: Ps. 25:2,4; Votum en Groet; Klein
Gloria; Gebed voor de nood in de wereld; Lied 213:1,3,4; Leefregel:
Romeinen 12:9-18; Ps. 119:42; Gebed; Kinderen gaan naar de nevendienst
na het lied van de maand; Schriftlezing: Mattheus 24:15-28; Lied 769:1,4,6;
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 4:13-18; Lied 755:1,2; Overdenking;
Lied 791:1,2,3,4; Dankgebed; Collecte; Slotlied: 885:1,2; Zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. van Kamer; Volgende week: fam. Zoer
Kindernevendienst: Marcia Zoomer; Truus Meinen: gr. 1-4; Dianne
Waterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Karin Wilpshaar; Melanie Lamberink
Volgende week: Alien van de Akker; Mariette Zoer
Orde van de morgendienst: Onze handel en wandel. kaarsenlied geroepen
om te zingen 24:1,2; Lied 139:1,14; bemoediging en groet; klein gloria;
kinderen naar knd; gebed; zingen: Ik zal er zijn; 1e lezing De wet van de
liefde; Lied 320:1,2,3,4; 2e lezing Johannes 2: 13-25; Lied 152:1,2,3; overdenking; zingen: Meer dan gevraagd; kinderen terug van knd; zingen lied
van de maand Samuël; gebeden; collecte; zingen God die met mensen is;
zegen met gezongen amen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Jesaja 48:12-22; dinsdag: Jesaja 49:1-13; woensdag:
Jesaja 49:14-26; donderdag: Psalm 88; vrijdag: Matteüs 24:1-14; zaterdag:
Matteüs 24:15-28; zondag: 2 Tessalonicenzen 1:1-12
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar Gerard en Henny Lenters -van Lenthe, W. van Oldenburgstraat 7-B3, uit de Witte of Lambertuskerk naar dhr. J.H. Mulder, Ulfershof 7, en uit de Matrix naar Henk van den Berg, Oostloorn kamer 142.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
13 nov. Mevr. B. Toenhake-Jonker, Gedempte Haven 19, 7772 VD Hardenberg, 79 jaar
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14 nov. Dhr. C.J. Roosa, Wilfred Stillweg 32/A, 7913 XB Hollanscheveld,
84 jaar
15 nov. Dhr. A.W. Schuiling, de Kolk 10, 7773 BA Hardenberg, 77 jaar
19 nov. Mevr. K.T. Schepers- van der Boon, Kamferbekestraat 26, 7773 CT
Hardenberg, 75 jaar
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Ook vanmiddag is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar
een spel te spelen, te praten of 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 15:00 uur weer van harte
welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45,
Vanavond houden we in de Stephanuskerk een zangdienst. Medewerking
wordt verleend door het Chr. Project Mannen- koor te Bergentheim o.l.v.
Frieke Kampman, Ina Bosscher, sopraan, G.J. ten Brinke als organist en
H. Bakker als pianist. Voorganger is ds. Leo van Rikxoort. Aanvang:
19.00 uur. Welkom!
De Heemser Cantorij repeteert a.s. dinsdag 14 november tussen 18.30 en
19.30 uur in gebouw "Aerninckhoff".
VOTO. Op drie avonden, te weten donderdagen 9, 16 en 23 november,
wordt het boek “Compassie” van Karen Amstrong besproken. De avonden
staan onder leiding van ds. P. Langbroek. De bijeenkomsten vinden plaats in
de Esch. Aanvang 20.00 uur.
Sirkelslag. Wie: groep 6,7,8. Wat : sirkelslag -> een creatief, spannend
interactief spel. Waar: 17 november om 19.00 uur in de Esch. Meld je aan:
repothof@gmail.com of 271944. Groet Renate Bruins en Elise Pothof
Gemeenteavonden AK: Deze maand wil de AK u op de hoogte brengen van
de ontwikkelingen in onze kerk. We willen u laten zien wat we na de gemeenteavonden van vorig jaar november allemaal hebben gedaan en besloten. Daarnaast brengen we u op de hoogte van de huidige stand van zaken en
welke onderwerpen we dit seizoen willen gaan aanpakken. 13 november
Radewijk, 14 november (Schakel) Baalder en Baalderveld, 20 november
Centrum Noord en Zuid ( naar verwachting Stephanuskerk), 21 november
Heemser Esch, Heemse West en Marslanden in de Hessenwegkerk.
Op zondag 26 november a.s. organiseren wij van “Happy” (PKN
Heemse) weer een fantastische vrolijke diepgaande sing-in. Een
zangavond met medewerking van “Band Joy” uit den Ham
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http://bandjoy.nl/ Het thema voor deze avond is:……en door! De sing-in is
bedoel voor jongeren en iedereen die zich jong voelt. De avond begint om
19.00 uur en het is in ‘de Esch’ bij de Hessenwegkerk. Graag tot de 26e, tot
Happy. De werkgroep Happy: Jonathan Zandman, Marjo Maris- sen, Herma
Mulder, Irene van Dijk, Carlos Scher- pen en Henrieke van Dijk.
"SAMENDELEN" een initiatief van de kerken uit Hardenberg-Heemse
en Radewijk wil ook dit jaar weer kerstpakketten maken en uitdelen aan
mensen met een klein inkomen. Daarom doen wij een beroep op de gemeente om adressen + postcode aan te dragen die volgens u er voor in
aanmerking komen, zijn er in het gezin kinderen t/m 12 jaar dit er graag
bij vermelden. Degene die adressen doorgeeft is tevens verantwoordelijk
voor het halen en bezorgen van de pakketten! Dit kunt U doen voor 12
december bij de diaconie van U wijk of bij Truus van Faassen,
gerritjan.truus@hotmail.nl tel.263081, voor de Marslanden bij Willemien
Meier meier29@ziggo.nl tel 261031. Nadere informatie over inzamelen
producten en waar hoort u de komende weken. Bij voorbaat dank de
diaconie/commissie Samendelen.
Kerstbakjes / kerstspullen: Op zaterdag 16 december is er weer de kerstmarkt bij de Stephanuskerk met verkoop van mooie kerstbakjes/ grafstukken
etc. We zijn voor het maken hiervan op zoek naar: bakjes, kerstspullen en
groen. Info: Janneke Meijer, tel: 266687 /06-57050404, Erica Meijerink, tel:
260666 / 06-33580001.
KERSTZANG 1e Kerstdag in Oostloorn, Clara Feyoena en RZ-ziekenhuis.
Net als voorgaande jaren gaan we weer bekende christelijke kerstliederen
zingen op 1e Kerstdag 25 dec. a.s. voor de bewoners en zieken in Zorgcentrum Clara Feyoena Heem, Zorgcentrum Oostloorn en Ziekenhuis RöpckeZweers in Hardenberg onder muzikale begeleiding van de familie Nijmeijer
uit Bergentheim. Dus, hou je van zingen? Zing dan mee! Iedereen is van
harte welkom, ook als je geen geoefende zanger bent. Het tijdschema en de
routing is veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Tijdschema: 7.00
uur aanvang in Oostloorn; 8.30 uur koffiepauze, daarna gaat 1 groep naar
RZ-ziekenhuis, de andere groep naar Clara Feyoena Heem; 9.00 uur zingen
in RZ-ziekenhuis en/of in Clara Feyoena Heem; 10.15 uur einde (vroeg genoeg om nog naar een “gewone kerkdienst” te kunnen en vóór aanvang van
de diensten in de tehuizen). NB: Aanmelden is niet nodig en tussentijds “instappen” mag natuurlijk ook! NIET VERGETEN, zet het alvast in je agenda, want je bezorgt daarmee de luisteraars, medezangers en jezelf(!) een
gezegende Kerst. Meer weten? Bel met Jet Hiemstra (tel. 260789), Harry
Overweg (tel. 264687) of Marja Nijmeijer (tel. 232694).
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Adventsvespers en adventskalender: De eerste drie zondagavonden van Advent houden we vespers in de Stephanuskerk. Die baseren we onder andere
op de prachtige adventskalender die door de landelijke PKN wordt uitgegeven met als titel “kwetsbaar als een kind”. De kalender kost 6,75 en er hangen bestellijsten in de Esch en in de Schakel. De kalender is tot en met zondag 19 november te bestellen en is ná 26 november af te halen bij de kosters
in de Esch en in de Schakel. Wie liever zelf de kalender bestelt: dat kan via
de webshop van de PKN: https://webwinkel.pkn.nl/advent/adventskalender2017-kwetsbaar-als-een-kind/1202-0030/F6/77
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencomm. van de Witte of
Lambertuskerk op zaterdag 10 februari 2018 weer een boekenmarkt. Ruimt
u nog boeken of oude ansichtkaarten (dorp en stadsafbeelding) op en wilt u
ze voor dit doel beschikbaar stellen. Kunt u contact opnemen met fam. G.J.
van Faassen tel. 0523-263081 (06 25505104) of mail
gerritjan.truus@hotmail.nl
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. J. Nijman-Woertel, CFH, voorheen Rheezerveenseweg
30, is vorige week gevallen en heeft haar been net onder haar heup
gebroken. Een operatie was niet mogelijk. Na vijf dagen in het RZZ met
daar ook veel zorg van haar man en kinderen, mocht ze weer naar CFH.
Best ingrijpend als je niet meer beseft wat er gebeurd is. Mw. Z. VinkeAltena , Esweg 5, is in CFH (Unit 1, K3) om te revalideren.
Bedankt voor het prachtige bloemstuk als groet van de gemeente uit de kerk
en voor de vele felicitaties door middel van een kaart of telefoontje ter ere
van ons 50 jarig huwelijk. Heel hartelijk dank namens Gerard en Henny
Lenters - van Lenthe.
Wijkkerkenraad Heemser Esch vergadert op woensdag 15 november om
19.30 uur in de Esch. De vergaderstukken zijn verzonden of liggen in het
postvakje.
Liedboekkoor. Voor de dienst van 19 november a.s. gaat het liedboekkoor
weer een aantal liederen oefenen. U bent van harte welkom om mee te
zingen. We beginnen om 09.20 uur.
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

6

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
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft, na een val,
sinds 4 november in Oostloorn (kmr. 157a). Mw. J. C. van der Torre-Boer,
Larixweg 2, zal op 21 november geopereerd worden. Mw. H. Bakker-Heldt,
Burgemeester Bramerstraat 88, verblijft nu in Clara Feyoena Heem. Daar
verblijft ook nog mw. M. Jans-Overweg, Marsweg 3. Mw. G.H. SturrisBouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden. We denken ook aan
allen van wie we de namen niet noemen, maar die ook tobben met hun
gezondheid. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Hartelijk dank het prachtige bloemstuk dat ik zondag mocht ontvangen, en
ik wil ook iedereen bedanken voor de belangstelling en het meeleven,
De hartelijke groeten van Jan Hendrik Mulder
Wijziging e-mailadres. Wilt u mij mailen, doe dat dan vanaf nu niet meer
via rikxoort@ziggo.nl, maar gebruik a.u.b. leovanrikxoort@gmail.com
Graag veranderen in uw adresboek.
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
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken Wim Schepers, Kamferbekestraat 26, is in Clara om te
revalideren. Zijn vrouw Tine is begonnen met chemokuren. We wensen
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jullie veel sterkte en zegen. Bertin van der Veen, Moonenlaan 66 werd
opgenomen in het ziekenhuis alhier en is inmiddels weer thuis. Als je wilt
dat ik langs kom, laat je dit dan even weten?
Geboren. Op 23 oktober werd Esmee Gerriëtte Smit, Schotlaan 12, geboren.
Dochter van Richard en Elsbeth en zusje van Lise en Nore. Wij feliciteren
jullie van harte met dit levensgeluk. Of zoals jullie het zelf zeggen: "Wonderen moet je stil omvatten heel behoedzaam met je handen en je hart.” Op 27
oktober werd Sophie Valkman geboren, dochter van Coen en Inge. Zij wonen van Tuellstraat 19. Ook jullie van harte gefeliciteerd met deze eersteling.
Marslandendiensten. Vandaag gaat mevr. Ellen Kolthof voor. Volgende week
ds. H. Wachtmeester uit Hengelo.
Maaltijdproject Marslanden. Graag willen we na 6 seizoenen een paar opvolgers voor het seizoen 2018-2019. Wij doen het met veel plezier, maar willen
zelf ook graag aanschuiven. Wie vindt koken leuk, en houd van gezelligheid.
Je kunt bij ons informeren hoe we een middag plannen. De volgende maaltijd is gepland op woensdag 22 november. Iedereen weer van harte welkom.
Heel fijn om elkaar weer te ontmoeten. U kunt zich opgeven bij Hilda, tel.
264884; bij Ans, tel. 263009; Femmy, tel. 262490 en
femmykroon1946@live.nl
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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