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

zondag 13 mei 2018; 12e jaargang nr. 19.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. J.A. Wegerif, Nijverdal
Ouderling: dhr. E. van Faassen / Diaken: dhr. P. Meijer
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. J.F. Berkhoff, Vriezenveen
Ouderling: mevr. H. Otten / Diaken: dhr. W. Herbert
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. J. Kruiter, Hardenberg
Ouderling: mevr. A. Mensink / Diaken: dhr. M. Kappert
Organist: mevr. H. Davenschot
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. Brandorff
Ouderling: mevr. H. Hietland / Diaken: mevr. T. van Faassen
Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mevr. H. Hubert
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: mevr. J. Welleweerd / Diaken: mevr. M. Kollen
Organist: mevr. H. Davenschot
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P. Vroegindeweij, Ermelo
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Riksoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Mulder en dhr. H. Olsman
Volgende week: Mw. H. Wolbink en mevr. T. van Faassen
Koster: dhr. B. v.d. Poll, tel. 264313, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Jennie Altena
Volgende week: Herma en Marinka Mulder
I.v.m. Moederdag is er vandaag geen koffiedrinken na de dienst.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. Joh. Brink-Beukenkamp en mevr. J. Roepers
Volgende week: Fam. K Gerrits en dhr. B.J.P. Schraa
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: Cindy Grendelman; Jonathan Zandman: voor jongelui van 12
tot ± 15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Mariska de Vries: gr. 1-4; Hester op de Haar: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Gerda Kappert; Esther van Dijk
Volgende week: Judith Schutte; Linda Nijman
Lector: Janine Roepers

Vacatures: Vele handen maken licht werk. Dat is ook zo in de kerk. Om het
werk door te laten gaan kunnen we extra hulp goed gebruiken! Wij willen u
vragen eens na te denken over wat uzelf kunt bijdragen; - meedenken over
de vraag waar we als kerk in de Marslanden naar toe willen en helpen daar
vorm aan te geven - het bezoeken van gemeenteleden die je bezoek erg op
prijs stellen - meehelpen om aansprekende goede doelen te vinden en
daarvoor geld in te zamelen, dichtbij en ver weg. Voor meer informatie kun
je terecht bij Piet Landstra, 0523-265258 of via email:
scribamarslanden@pknhardenbergheemse.nl
Pastoraal team. Op 16 mei om 20:00 uur is er een vergadering van het
pastoraal team in de Matrix.
Beroepingscommissie. Vorige week meldden we u dat we op 7 mei een
goede kandidaat hebben uitgenodigd. Dit is een goed en verhelderend
gesprek geweest. De beroepingscommissie wil graag verder met deze
kandidaat. Vandaag bezoekt (een deel van) de commissie een kerkdienst van
de kandidaat predikant om te “horen”. Als dit ook overeenkomt met onze
ideeën dan gaan we de Wijkkerkenraad en de AK adviseren deze kandidaat
te beroepen. Daar wordt in een gezamenlijke vergadering, onder voorbehoud
gepland op 22 mei, het advies van de Beroepingscommissie besproken en de
beide raden kunnen overgaan tot kandidaatstelling. Als de raden dat doen
kunnen we weer een stap verder gaan en dat is de gemeenteleden raadplegen.
De datum die we daarvoor onder voorbehoud hebben gepland is 30 mei.
Handig om deze datum even te reserveren. We houden u op de hoogte!
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.
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

Orde van de morgendienst: Het thema van de dienst op deze Wezenzondag
is: Verlatenheid. Ps.119:3; Stil Gebed- Votum – Groet; Lied 666:1,2; Verootmoediging; Bemoediging; Lied 663:1,2; Gebed; Kinderlied: Lied 289
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Odink- Immink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl
Wijkgemeente Heemse West
Graag wil ik u hartelijk bedanken voor de mooie bloemen die ik mocht
ontvangen van de kerk en ook voor de vele kaarten die ik heb ontvangen, dit
heeft mij en mijn vrouw zeer goed gedaan. Met vriendelijke groet, Gerrit-Jan
Hamhuis.
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. We noemen: Tine Schepers en de familie Vieth. Wilt u hen niet
vergeten in voorbeden en kaartjes? En verder denken we aan allen die
zorgen hebben binnen hun gezin, familie of vriendenkring.
Bloemen uit de kerk. ‘Hartelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk. Dit
wordt door ons zeer gewaardeerd!’ Wim en Tine Schepers.
De bloemen uit de kerk gaan vandaag naar de Baalderborg.
Doop: Op zondag 13 mei wordt in de Höftekerk het zoontje van Harm en
Liedeweij Roeten gedoopt. Zijn doopnaam is Koenraad Wiebe en roepnaam
is Bastijn. Het gezin woont Kamferbekestraat 47, 7773 CS. Voorganger is
ds. Langbroek en de dienst begint om 10 uur.
Op zondag 27 mei vieren we samen in de Matrix een feestelijke dienst
waarin drie kinderen uit onze wijkgemeente worden gedoopt. Voorganger in de dienst is ds. Piet Langbroek en de dienst begint om 09.30 uur.
Dopen. De eerstvolgende doopdienst in de Matrix is op zondag 27 mei om
half tien. Ouders die hun kind willen dopen kunnen zich melden bij ds. Piet
Langbroek. info@pietlangbroek.nl
Examens. De examens in het voorgezet onderwijs zijn gestart. Ben jij bezig
met de examens, dan willen we jou heel veel succes toewensen!
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We luisteren naar een bloemlezing uit de Psalmen; We zingen een
bloemlezing uit de Psalmen; Ps. 84:1, Ps. 42:1, Ps. 116:1, Ps. 130:2,
Ps.139:1; We Lezen: Psalm 150; Lied 146c 1,3,7; Verkondiging; Ps. 150:1,2;
Dienst der Gebeden; Collecte; Lied150a : 1-4; Zegen Amen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Kroon; Volgende week: fam. van Kamer
Kindernevendienst: Mireille Breukelman: gr. 1-4; Marieke en Gerjan
Grootenhuis: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Gerja Kuiperij; Karin Wilpshaar
Volgende week: Lizeth te Have; Willy de Haan
Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster: maandag: Spreuken 31:1-9; dinsdag: Joël 2:18-27;
woensdag: Joël 3:1-5; donderdag: Joël 4:1-8; vrijdag Joël 4:9-21; zaterdag:
Genesis 10:1-32; zondag: Genesis 11:1-9
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Vinke, Boslaan10, en uit de Matrix naar Tine en Wim
Schepers, Kamferbekestraat 26.
De scriba van de Algemene Kerkenraad Eric van Asten heeft zich in het
laatst gehouden overleg van de AK eind april herkiesbaar gesteld voor een
nieuwe periode van twee jaar. De AK heeft unaniem besloten tot herbenoeming. Voordat hij echter wordt herbevestigd vraagt de AK om evt. bezwaren
tegen zijn herbenoeming kenbaar te maken. Bezwaar dient uiterlijk voor
eind mei te worden ingediend bij de voorzitter van de AK”.
Gospelavond in de Wanne, woensdag 23 mei van 19.00 tot 20.00 uur. Een
vrolijke avond met mooie muziek, de zanggroep Only One Way treedt op.
Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.
Vooraankondiging inzameling voor Voedselbank Hardenberg. Zondag 3 juni
a.s. is er een inzameling van levensmiddelen voor de Voedselbank te Hardenberg. U/jij ontvangt daarvoor op de zondagen 20 mei (alleen in Baalderveld
en Marslanden) en 27 mei (alle wijken, behalve Baalder en Baalderveld) bij
de uitgang van de kerk een tasje met daarin een opgave van de artikelen die
de Voedselbank graag zou willen ontvangen. Van harte aanbevolen. Uw
Diaconie.
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Uitnodiging theatervoorstelling De OmZieners. De voormalige armenkolonie de Ommerschans bestaat 200 jaar. De Historische Vereniging Ommerschans organiseert in dit kader verschillende festiviteiten. Een daarvan is de
theatervoorstelling De OmZieners, geïnspireerd op de kwetsbaarheid die
armoede met zich meebrengt op elk levensterrein; arbeidsparticipatie,
gezondheid, scholing, huisvesting etc. Te zien: vrijdagavond 25 mei in
Theater de Voorvegter Badhuisplein 3 Hardenberg. Aanvang 20:00 uur.
Toegang: vrije gift na afloop. Aanmelden via omzieners@gmail.com (niet
verplicht, wel aan te raden.) Van harte aanbevolen. De Diaconie.
Ontmoeting met vrouwen. De Interkerkelijke Werkgroep Ontmoeting met vrouwen in Hardenberg nodigt je
van harte uit voor een vrouwenochtend op woensdag 16
mei in de Sjaloomkerk, Hessenweg 57, te Hardenberg. Spreekster: Marianne
Grandia uit Woudrichem. Thema; Kun jij dansen in de regen? Je bent van
harte welkom vanaf 8.45 uur. De koffie staat dan klaar. Om 9.15 uur willen
wij graag starten met het programma! Wij sluiten af om 11.45 uur. Er is kinderoppas en er zal een boekentafel zijn. Er wordt een collecte gehouden om
deze vrouwenochtenden te kunnen blijven organiseren. Wij hopen je te ontmoeten! Meer weten? Bel gerust Else Smeding 0523270033 of Frony de
Weerd 0618266062
Zingen en bidden met Open Doors. Vrijdagavond 1 juni is de avond waarop
in heel Nederland en daarbuiten vervolgde christenen centraal staan. Vervolgde christenen hebben te maken met discriminatie, bedreiging en geweld,
vanwege hun christelijk geloof. In de Hessenwegkerk, Hessenweg 47 te
Heemse, zal er van 19.30 - 20.30 uur een speciale samenzang zijn voor jong
en oud, onder begeleiding van Ellert Bos. Tijdens de samenzang zal er een
collecte zijn voor Open Doors. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gift
te geven ter bestrijding van de onkosten. Na de samenzang is er gelegenheid
voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. Vanaf 21 uur zal een spreker
van Open Doors vertellen over de Vervolgde Kerk. Om 22 uur begint de
Nacht van Gebed tot de volgende ochtend 6 uur. Christenen uit Hardenberg
en omgeving bidden dan voor vervolgde christenen. Voor eten en drinken
wordt gezorgd. De keus is aan u bij welke onderdelen u die avond en/of
nacht aanwezig wilt zijn. Voor meer info kunt u bellen met 0529-455516.
Zie ook www.opendoors.nl. Graag tot ziens op 1 juni!
De activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk geeft u hierbij de
datums door dat u spullen kunt brengen op de parkeerplaats van de kerk van
10 tot 12 uur en wel op zaterdag 2 juni - 23 juni - 7 juli, als u het niet zelf
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kan brengen willen wij het ook wel halen, dan kunt u contact opnemen met
G.J. Bolks. tel. nr. 263005 of H. Stroeve, tel.nr. 264873. Ook staat dit jaar de
oudijzercontainer van 15 juni tot 30 juli bij de fam. J.H. Pullen Roelofs Mulderweg 4 tel.nr.262484. En als u ons een handje wilt helpen op de rommelmarkt van 14 juli dan kunt u contact opnemen met T. Breukelman, tel.nr.
262204 of S. Betting, tel. nr 262021, en u kunt er ook nog even over
nadenken of u iets wil bakken voor de gebakskraam, dan horen wij dat
graag van u .
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijd:
dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en kunt u collectemunten halen. Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur kunt u collectemunten halen in De Esch.
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. Ypie van der velde, Molenplein 16, en haar partner dhr.
Gerard Kelder, verblijven beiden in Oldenhaghen, Hessel Mulertstraat 22,
7731 CL Ommen. (Ypie K108, Gerard K120). Mw. H. Meier - Schoemaker,
Rembrandtstraat 19, verblijft in CFH unit 1 K 8. Dhr. H.J. Koops, Rheezerweg 55, is tijdelijk opgenomen in CFH (herstel unit).
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk dat wij mochten ontvangen van
de kerk. Ook danken wij voor de vele felicitaties en bloemen die we kregen.
Onze feestdag is mede hierdoor onvergetelijk voor ons geworden. Klaas en
Wil Vinke.
Wijkkerkenraad Heemser Esch vergadert op donderdag 17 mei 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 schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny
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