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

Gemeente

zondag 14 januari 2018; 12e jaargang nr. 2.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. A. de Lange; Heilig Avondmaal
Ouderling: dhr. E. van Faassen / Diaken: mevr. W. Meier
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. J. Eertink, Rijssen
Ouderling: dhr. R. Schoemaker / Diaken: dhr. J. Jans
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
Ouderling: dhr. J. Noorlander / Diaken: mevr. I. Meinen
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. Holverda, Heilig
Ouderling: fam. Stegeman
{Avondmaal
Diaken: dhr. Kappert/ mevr. H. Platjes / Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. H. Kemink
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: mevr. T. van Weerden / Diaken: dhr. H. Odink
Organist: mevr. A. Hamberg
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. P. Langbroek
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort, H.A.
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. J. Dijkstra, Vroomshoop
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange
Bij de diensten
Collecten: 1e Voedselbank; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
De opbrengst van de 1e collecte in de diensten van deze zondag is bestemd
voor het werk van de Voedselbank Hardenberg-Ommen. De voedselbank

verstrekt pakketten met voedsel aan mensen die financieel in de problemen
zijn gekomen en daarom niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Er
worden bijna 300 pakketten per week uitgegeven aan cliënten binnen de
gemeenten Hardenberg en Ommen. Deze pakketten worden vooral samengesteld uit overschotten, die door bedrijven ter beschikking worden gesteld.
Om pakketten aan te vullen koopt de voedselbank zelf producten bij. Bedrijven, particulieren, verenigingen en kerken bieden steun, zowel door het
aanleveren van producten als het doneren van geld. Daarom: van harte
aanbevolen! Uw Diaconie.
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Mevr. J. Ypma-Okma en dhr. W. Herbert
Volgende week: Mevr. Y v.d. Velde 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 vandaag: Liesbeth Otten en Marlies Eshuis
Volgende week: Ina en Soria van Uffelen
Van harte welkom in de kerk! Voorganger vanmorgen is drs. Eertink uit
Rijssen. De avonddienst wordt in de Stephanuskerk gehouden. Voorganger
is dan ds. Van Rikxoort. De Schriftlezing is Johannes 4: 1-42. Een goede
zondag gewenst!
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. J. Odink-Immink en dhr. B.J.P. Schraa
Volgende week: Fam. G. Gerrits-Schuldink en dhr. K. Bakker
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: Marieke Grendelman; Ruth van der Haar: voor jongelui van 12
tot ± 15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Jennie Schröer: gr. 1-4; Esther van Dijk: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Renate Bruins; Elise Pothof
Volgende week: Jacoba Nijzink; Petra Veurink
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Lector: Ineke Meinen
Orde van de morgendienst: Lied 215:1,3,5,7; Bemoediging en Groet; Lied
Antifoon lied 514b; Lied 96:1,2; Antifoon lied 514b; Gebed en zingen;
laatste twee regels van Lied 997; Lied 984:1,4,6; Gebed; KND; Wegzendlied 269; 1e Lezing: Joh 1:1-5; Lied 513:1,4; 2e Lezing: Joh 2:1 – 11; Lied
527:1,2,5; Preek; Lied 605:1,2,4,5; Dankgebed; Collecte; Slotlied 500:1,5;
Zegen; Beantwoord door gezongen “Amen, amen, amen”.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Mulder; Volgende week: fam. Kroon
Kindernevendienst: Mireille Breukelman: gr. 1-4; Dianne Waterink: gr. 5-8;
Oppasdienst vandaag: Alien van de Akker; Jeanien Nijman; Meike Olsman
Volgende week: Gerja Kuiperij; Marieke Brunink; Doreen Olsman
Orde voor de morgendienst: aanvangslied: Ps. 66:1,2; stil gebed; begroeting
Kyrië; Gloria: Lied 885:1,2; Gebed; Kinderen naar de nevendienst; Lezen:
Ps. 23 (BGT); Prediking: Ps. 23:5a; Lied 653:1,6;mededelingen; dank- en
voorbeden; inzameling der gaven; kinderen terug uit de nevendienst; zingen:
lied van de week 269; viering van het heilig Avondmaal, daarbij zingen we:
Lied 405:1; Lied 344:1,2,3; bij het brood zingen we Lied 377:1,2,4,5; bij de
wijn zingen we Ps. 23C:1 t/m 4; dankgebed; slotlied Ps. 23C:5; zegen
beantwoord met een gezongen AMEN
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Psalm 66; dinsdag: Spreuken 16:1-15; woensdag:
Spreuken 16:16-33; donderdag: Psalm 3; vrijdag: 1 Korintiërs 5:1-13;
zaterdag: 1 Korintiërs 6:1-11; zondag: 1 Korintiërs 6:12-20
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit Witte of Lambertuskerk
gebracht naar mevr. A. Welleweerd- Stegeman, Frans Halsstraat 18, uit de
Matrix naar Everlien Dorgelo, Schoutenhof 86.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
16 jan. Mevr. H. Leusink- Sierink, Oelenveerstraat 50, 7771 BK Hardenberg, 90 jaar
16 jan. Mevr. M.A. Huijser- Verhoef, Elzenlaan 1, 7771 DJ Hardenberg, 77
jaar
17 jan. Mevr. J.F. Bruggers- Ekema, Venusplein 2, 7771 XZ Hardenberg, 81
jaar
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17 jan. Dhr. A. Boertien, Spaanskamp 28, 7771 BT Hardenberg, 75 jaar
18 jan. Dhr. G. timmer, Wielewaalstraat 22, 7771 CX Hardenberg, 77 jaar
19 jan. Mevr. G. Vasse- de Groot, Clara Feyoena Heem, 94 jaar
19 jan. Mevr. G. Klos, Clara Feyoena Heem, 86 jaar
19 jan. Dhr. H. Wolf, Nachtegaalstraat 9, 7771 CK Hardenberg, 77 jaar
20 jan. Dhr. H. Slotman, Ulfershof 12, 7771 VZ Hardenberg, 84 jaar
21 jan. Mevr. R.G. Altena-Bouwhuis, Ommerweg 57, 7797 RC Hardenberg,
86 jaar
Zondagmiddagen voor alleengaanden. 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 14:30 uur weer van harte
welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45,
VOTO. De avonddienst op zondag 28 januari in de Stephanuskerk is een
Thomasviering. De Thomasviering is een laagdrempelige kerkdienst die
aansluit bij de dagelijkse beleving van mensen. Rond het gekozen thema
is er ruimte voor teksten en liederen, maar ook voor stilte, gebeden en
verbeelding. Tijdens de ‘heilige chaos’ is er gelegenheid om actief deel te
nemen aan de viering.
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
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 21.00 uur kunt u collectemunten halen in De Esch.

Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Op 4 januari is, na een lange periode van afnemende gezondheid,
te midden van zijn dierbaren rustig overleden Jan Slager. Hij is 75 jaar
geworden. Hij woonde met zijn vrouw en twee dochters in de Orionlaan 50.
Zij hebben hem liefdevol verzorgd. Jan was een rustige bescheiden man.
Afgelopen vrijdag vond de begrafenis plaats op de Larikshof na een dienst
in De Lariks. We leven mee met zijn vrouw, zijn drie dochters, schoonzoon
en kleinkinderen.
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Geboren. Op 5 januari werd Jop geboren. Jop is de zoon van Jeroen en
Marjo Marissen-Veurink en het broertje van Lies en Guus (Hessenweg
32, 7771 RE). Wij wensen hen met elkaar een goede, gezonde en
gezegende toekomst toe!
Hartelijk dank voor de vele kaarten en telefoontjes die wij voor onze
verjaardagen mochten ontvangen. Henk en Alide Koops.
Hartelijk dank voor het meeleven die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, Clara Feyoena Heem en bij mijn thuiskomst mocht ontvangen. Hartelijke groeten Gerrie Meinen - Heemserveen
Uitnodiging wijkavond. Op 17 januari wordt er een wijkavond gehouden in
de Esch voor de wijken 11, 12 en 13. Welkom vanaf 19.45 uur. Thema is:
Kerkproeverij – een open huis-.
Viering van het H. Avondmaal. Het is gebruikelijk in onze kerk dat de viering van het H. Avondmaal lopend en zittend word gevierd. Ook met grote
en kleine bekers en met alcoholvrije wijn. Na opmerkingen van verschillende gemeenteleden zijn we ons gaan beraden over de wijze van viering. We
hebben gekozen voor een andere vorm. Zondag 28 januari a.s. vieren we
voor het eerst in deze nieuwe stijl. Gemeenteleden die het H. Avondmaal
zittend willen vieren gaan in de kerkbanken achter de diakenbank zitten, die
hiervoor gereserveerd zijn. De diakenen halen brood en wijn en gaan samen
met de ouderlingen aan tafel zitten. De ambtsdragers krijgen als eerste brood
en wijn, en daarna worden de mensen in de kerkbanken voorzien van brood
en wijn. De kerkgangers die het H. Avondmaal lopend vieren worden vervolgens genodigd door de diaken. De wijn (met alcohol!) zit in de grote
bekers en in de kleine bekertjes zit druivensap. We hopen hiermee aan alle
verzoeken en wensen tegemoet te zijn gekomen en horen graag van u, hoe u
deze nieuwe stijl van H. Avondmaals viering ervaart. De Diaconie
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
Vakantie. Ds. Henry Dorgelo is t/m 20 januari op vakantie. Mevrouw N.
Jonkers-Salomons neemt voor hem waar.
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
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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. In Clara Feyoena Heem verblijven mw. M.J. Slotman-Pullen,
Ulfershof 12 en mw. H. Kerkdijk-ter Wielen, Burg. Schuitestraat 80. Mw.
K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn (kmr. 157a). Mw.
G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden. Mw. G.
Eshuis-Waterink, Grote Esweg 11 te Diffelen, mocht weer thuis komen uit
het zie- kenhuis. Dhr. G.J. Kerkdijk, Scholtensdijk 26, heeft een geslaagde
operatie achter de rug. Als het goed is, is hij weer thuis. We denken ook aan
allen die zorgen hebben binnen hun gezin, familie of vriendenkring.
Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Graag willen wij iedereen, namens Henk, heel hartelijk bedanken voor de
vele kaarten die hij voor zijn verjaardag heeft ontvangen. Geweldig dat er
weer zo velen aan hem denken. Via deze weg willen we iedereen dan ook
een gezegend nieuwjaar wensen! Met vriendelijke groet, fam. Hamhuis.
Actie Kerkbalans 2018. Beste lopers van actie Kerkbalans. Elk jaar zijn wij
als kerkenraad weer blij met u. Ook voor Aktie Kerkbalans 2018 doen wij
weer een beroep op u. Zondag 14 januari liggen de enveloppen voor de
Actie Kerkbalans weer klaar in de consistorie. Zou u de enveloppen na de
ochtend- dienst willen mee nemen? Alvast bedankt voor uw inzet.
Kerkenraad Heemse West.
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. Mw. G. Vieth-Akse, Edelinckstraat 36, is in CFH Unit 1
K3. Wim en Tine Schepers, Kamferbekestraat 26, die beiden zorgen kennen;
Gerton Odink, Veldsinklaan 22, wensen we heel veel sterkte toe i.v.m. de
chemokuren. Alle zieken en mensen met zorg veel sterkte toegewenst.
Hartelijk dank voor de bloemen die Wim op zondag 3 1december kreeg
vanuit de Matrix, na thuiskomst van uit ziekenhuis en Clara Feyoena
Heeem. Tevens willen ze bedanken voor de kaarten en andere vorm van
meeleven. Groeten Wim en Tine Schepers
Maaltijdproject Marslanden. Woensdag 24 januari is de eerst maaltijd van
dit nieuwe jaar. We maken er een fijne avond van. U kunt zich opgeven bij
Hilda, tel. 264884; bij Ans, tel. 263009; Femmy tel. tel. 262490 en
femmykroon1946@live.nl
Marslandendiensten. Vanochtend is er een avondmaalsdienst in de Matrix
waarin ds. B. de Lange voorgaat.
Bloemen uit de kerk. De bloemen uit de kerk gaan vandaan als groet van ons
allen naar mevr. J.W. van den Berg-Vonk, Oostloorn kamer 142. Ze is 12 jan
88 jaar geworden.
Kerkbalans. Komende week moet de kerkbalans weer worden rond gebracht
en een week later weer worden opgehaald. We zoeken nog mensen die dit in
hun eigen buurt zouden willen doen. Meld je aan bij Piet Landstra via
scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl. De nood is hoog!
Crisispastoraat. Vanwege het emeritaat van ds. Martin Voet en de opstart van
de nieuwe invulling van het pastorale team zal er begin januari 2018 alleen
invulling aan pastoraat gegeven worden bij crisis- situaties of overlijden.
Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen via: 06 – 20535961.
Vervolgens zal er een beschikbare dominee of kerkelijk werker worden
ingeschakeld.
Kleintje Kerk. “Dat kan geen toeval zijn”. Dat zeggen we als er iets plezierigs gebeurt waar we helemaal niet op gerekend hadden. Bv. Twee vrienden
van vroeger die elkaar uit het oog waren verloren, komen naast elkaar te zitten in het vliegtuig op weg naar vakantie. Is dat gewoon een gelukkige samenloop van omstandigheden? Of moest het zo lopen: heeft het lot dit zo van
tevoren bepaald? Of heeft een hogere macht (God?) hier de hand in? Nie-
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mand kan hier iets bewijzen. Maar wat geloof jij? En wat zegt het geloof
over deze dingen? Kom zondag 4 februari naar de eerste “kleintje kerk”
dienst: een korte dienst van ongeveer een half uurtje. Maar dat is niet het
enige verschil met een gewone kerkdienst. We gebruiken You Tube, er is een
enkel gebed, een toespraakje dat aan het denken zet, tot slot een lied om mee
te zingen (als je wilt). Bedoeld voor iedereen, maar speciaal voor jou als je
tussen de 18 en 35 jaar bent. We beginnen 12.00 u. in de Höftekerk. Maar
vanaf 11.00 u kun je al in de Schakel terecht voor een kop koffie. Een goed
begin van de zondagmorgen en de nieuwe week! ds. de Lange.
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: scribamarslanden@pknhardenbergheemse.nl
Invulling 0,2 FTE. Inmiddels is bekend dat Piet Langbroek, predikant in
Baalderveld, een dag voor onze wijk komt werken. Piet heeft er zin in en we
hopen op een goede samenwerking met elkaar. De komende periode zal Piet
ook een aantal keren voorgaan in de kerkdienst.
Aan de wijkgemeenteleden in de Marslanden, Inmiddels zal het u bekend
zijn dat ik, Piet Langbroek, voor 0,2 fte (8 uur per week) in de wijkgemeente
Marslanden per 1 januari 2018 als predikant aan het werk ben. De eerste
contacten zijn al gelegd en enkele bezoeken afgesproken. Op ‘Ensemble’
van januari wordt gecommuniceerd over het pastorale werk in onze wijk. U
kunt via de pastoraal coördinator Trijnie Zoer aangeven dat u, om welke
reden dan ook, een bezoek wilt afspreken. Mijn vraag aan u is om daar
gebruik van te maken; het helpt ons om goed van start te gaan. Voor de
wijkgemeente maar ook voor mij is het een nieuwe situatie. Trouwens ook
voor de wijkgemeente Baalderveld waar ik werkzaam blijf voor 0,8 fte. Ik
hoop op een samenwerking die inspirerend is. Gelukkig merk ik dat ik er zin
in heb en weet ik mij welkom in de Marslanden. Volgende zondag, 21 januari, ga ik voor in de dienst in de Matrix. Wij willen dit moment markeren
als een ‘start‘ en ik hoop dan velen van u te mogen begroeten. Hartelijke
groet, Piet Langbroek.
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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