sieerd kan worden, er gelachen kan worden, we kunnen kijken en luisteren
naar filmpjes/liedjes en er ruimte is voor een gebed. Elke vierde zondag in
de maand komen we bij elkaar. Jullie zijn van harte welkom!! Groetjes de
Tienerdienst
Maaltijdproject Marslanden. Woensdag 25 april is helaas onze laatste maaltijd. Er heeft zich geen vervanging aangemeld. Toch wordt het vast een fijne
avond. U kunt zich opgeven bij Hilda, tel. 264884; bij Ans, tel. 263009;
Femmy, tel. 262490 en femmykroon1946@live.nl Voor het volgende
seizoen zoeken we nog steeds nieuwe kookdames.
Vacatures: Binnen onze groeiende wijk Marslanden hebben wij nog een
aantal mooie en uitdagende vacatures beschikbaar voor ouderling, diaken en
bezoekmedewerker. Je wordt onderdeel van een enthousiast team, waar
voldoende ruimte is voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Graag komen
wij met jou in contact! Voor meer informatie kun je terecht bij Piet Landstra,
0523-265258 of via email: scribamarslanden@pknhardenbergheemse.nl
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 : 0620535961. 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

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

zondag 15 april 2018; 12e jaargang nr. 15.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M. Oostenbrink
Ouderling: dhr. G. de Haan / Diaken: mevr. J. Otten
Organist: dhr. B. Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch/ Heemse West: ds. L. van
Rikxoort
Ouderling: dhr. G.J. Otten / Diaken: mevr. I. Meinen
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. E. Meijer
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. J.H. Harsevoort
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalder: ds. W. van der Wel
Ouderling: fam. Drenth / Diaken: dhr. M. Kuilder
Organist: mevr. H. Smit
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. G. Zijl, Lemele
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. J.W. Goossen, Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
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Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds

tijd van harte de zegen van de Here God toe en hopen dat jullie ook tot zegen
van anderen mogen zijn.

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Geen dienst
Volgende week: dhr. J. Jans

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en bezoekjes die ik mocht
ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Clara Feyoena Heem.
Ook werd ik zondag verrast met het prachtige boeket bloemen uit de kerk.
Hartelijk dank hier voor, met vr. groeten, G. Overweg, Rheeze.

Koster: geen dienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Geen dienst
Volgende week: Rina Zandman

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!

Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Mevr. G, Hamhuis-Ekenhorst; mevr. G.J. Stoeten –
Tempelman en mevr. A. Mensink; Volgende week: Fam. L.J. Timpers-Wind
en dhr. J. Noorlander

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

Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jeroen Marissen
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.
Kindernevendienst: Esther van Dijk: gr. 1-4; Jolanda Scherpen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Marike Veurink; Lisa Kappert
Volgende week: Janine Roepers; Petra Veurink
Lector: Mini Prins
Welkom in de gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten Heemser Esch en
Heemse West. We lezen en overdenken vandaag Johannes 21: 15-24. De
kinderen horen het verhaal van Kaïn en Abel. Na afloop van de dienst is er
voor iedereen die van fietsen houdt een ‘ritje’ uitgezet. In de Stephanuskerk
gaat vanavond ds. Van der Wel voor. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van dienst: inleidend orgelspel; afkondigingen; intochtslied: Psalm
108: 1 en 2; moment voor persoonlijk gebed; votum en groet; lied van de
maand: 163b; leefregel; lied van verootmoediging: 649: 1 en 2; gebed om
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Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. We noemen hier niet altijd de namen van allen die langdurig
ziek zijn of andere zorgen hebben. Vanuit het pastoraal team hebben wij
natuurlijk aandacht voor deze groep mensen. Wij zijn echter niet altijd op de
hoogte van alles wat er speelt. Daarom doen wij ook een beroep op u! Wilt u
aan de pastoraal coördinator doorgeven als u denkt dat iemand wel wat extra
aandacht kan gebruiken?
Bedankt. Wij willen iedereen bedanken voor de mooie bos bloemen die we
afgelopen zondag mochten ontvangen via de ouderling van dienst Erik.
Daarnaast willen we ook iedereen bedanken voor alle kaarten of bezoekjes
die we gehad hebben, we hebben dit als erg prettig ervaren. Helaas zijn de
uitslagen niet zoals de artsen gehoopt hadden. Er wachten weer spannende
tijden. Groeten Gerton en Gerdie Odink.
Marslandendienst. We vieren vandaag een kerk-, school en gezinsdienst met
de groepen 4a en 4b o.l.v. juf Emmy, juf Marianne en juf Janny van CBS de
Marsweijde. Ds. Marcel Oostenbrink gaat in deze dienst voor. Het thema is:
Moet ik voor jou zorgen. Vanwege de KSG dienst is er vandaag GEEN
kindernevendienst.
Tienerdienst. Volgende week zondag 22 april, is er weer een tienerdienst in
Matrix. Jan Veneman gaat onder de kerkdienst van 9.30 uur de tienerdienst
verzorgen in een aparte ruimte. De tienerdienst is voor jeugd voor het voortgezet onderwijs. Waarin er gepraat wordt over actuele thema’s, er gediscus-

7

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). Yannick Otten, Rembrandtstraat 15, komt na een lange revalidatieperiode weer thuis uit het
Roessingh. Heel fijn voor hem en zijn ouders!

vergeving en verlichting met de Heilige Geest; de kinderen gaan naar de
kindernevendienst/kinderkerk; schriftlezing: Johannes 21: 15-25 (Anja
Polman); lied: Psalm 139: 1 en 2; verkondiging; lied: 371 (Evangelische
liedbundel); dankgebed en voorbeden; inzameling van de gaven; slotlied:
908: 2, 6 en 7; wegzending en zegen; gezongen amen (3x); uitleidend
orgelspel
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. van Kamer; Volgende week: fam. Zoer
Kindernevendienst: GEEN

Hartelijk dank voor de bloemen die ik zondag 1 april van de kerk kreeg.
Mevr. Olsman, Rembrandtstraat 14.

Oppasdienst vandaag: Gerja Kuiperij; Lizeth ten Have
Volgende week: Jeanien Nijman; Mirjam Meilink

Ik wil iedereen bedanken voor de telefoontjes, kaarten en de plant van wijkgemeente Heemser Esch voor mijn 75e verjaardag. M. vr. gr. Derk Zweers.

Stephanuskerk
In de avonddienst wil ik een themadienst houden onder de titel “Een kerk die
uit de kerk komt…. : over missionaire specialisatie. Ik wil er aandacht geven
aan de missionaire specialisatie die ik als studie volg. Dat doen we in wijk
Baalder samen met de wijkkerkenraad ten behoeve van de opbouw van de
wijk. Tegelijk denk ik dat het zoveel biedt dat het ook voor andere wijken
interessant kan zijn. Daarom wil ik er tijdens deze themadienst aandacht aan
besteden. Voor veel mensen, denk ik, interessant, maar misschien wel wat
extra voor kerkenraadsleden uit andere wijken…. Welkom!
Aanvangslied: Ps. 84: 1,3,4; Stil gebed; Bemoediging en groet; Gebed bij de
opening van de bijbel; Johannes 21:1-7a; Lied 809; Uitleg; Lied 680: 1,2,3;
Geloofsbelijdenis zeggen; Lied 686; Dankgebed en voorbeden; Inzameling;
Slotzang: Lied 263; Uitzending en zegen

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
Odink- Immink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Mw. H.J. Warmink-Waterink, Grote Esweg 13, verblijft nu in
Clara Feyoena Heem. Dhr. G.J. Hamhuis, Ommerweg 5/A, verblijft nog in
het ziekenhuis te Zwolle. In Clara verblijft dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4.
Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn. Mw. G.H.
Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden. We denken ook
aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin, familie of vriendenkring.
Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
25 jaar getrouwd. Maandag 16 april hopen Herik en Jolanda Olsman-Aalderink, Van Raesfeltallee 50, te gedenken, dat zij elkaar 25 jaar geleden het jawoord gaven. Van harte gefeliciteerd! We wensen jullie voor de komende
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Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster: maandag: Genesis 4:17-26; dinsdag: Spreuken 24:1-9;
woensdag: Spreuken 24:10-22; donderdag: Spreuken 24:23-34; vrijdag
Psalm 10; zaterdag: Genesis 5:1-24; zondag: Genesis 5:25–6:4
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. v.d. Kamp-Toes, Pieter de Hooghstraat 10, uit de Witte
of Lambertuskerk naar mevr. G. Overweg, Marsweg 5, en uit de Matrix
naar Gerton Odink, Veldsinklaan 22.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
17 april: dhr. L.J. Olthof, Jan Vermeerstraat 76, 7771 WP Hardenberg, 79
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jaar
17 april: dhr. A. Koopman, Eikenlaan 8, 7771 DX Hardenberg, 78 jaar
18 april: mevr. J. Lennips-Hofsink, HH Schefferlaan 29, 7771 AP Hardenberg, 84 jaar
18 april: dhr. G.W. Kremer, Rheezerveenseweg 11, 7796 HM Heemserveen,
80 jaar
19 april: mevr. R. Heijink-Meier, Reigerstraat 57, 7771 AP Hardenberg, 84
jaar
20 april: mevr. M.H. Kremer- van de Belt, Neptunusstraat 22, 7771 EX Hardenberg, 86 jaar
20 april: mevr. J.H. Pleij-Alberts, Boslaan 13, 7771 DP Hardenberg, 83 jaar
20 april: dhr. M.C. Kedde, Lindenlaan 9, 7771 DS Hardenberg, 77 jaar
Gezamenlijke activiteit vanmorgen aansluitend aan de gezamenlijke kerkdienst in "de Hessenwegkerk". Fietspuzzeltocht van ongeveer 7 km. Kom je
ook? (Bij slecht weer blijven we in de Esch) voor info mail of bel Elise
Pothof repothof@gmail.com 06-46835823
Activiteitencommissie Hessenwegkerk vergadert dinsdag 17 april a.s. om
13.30 uur in De Esch. We rekenen op een goede opkomst.
De noaberschap lunch is op 18 april.
De activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk nodigt u uit voor
een vergadering op woensdag 18 april om 20.00 in de Aerninckhoff over de
te houden rommelmarkt op zaterdag 14 juli. Op zaterdag 12 mei kunt u weer
bruikbare spullen brengen op de parkeerplaats van de kerk van 10.00 tot
12.00, als u het niet kunt brengen dan willen wij het ook wel halen dan kunt
u contact op nemen met G.J. Bolks, telnr. 263005 of H. Stroeve, telnr.
264873. Ook staat er dit jaar weer een oudijzercontainer bij de fam. Pullen
aan de Roelofs Mulderweg 4 telnr. 262484
Bid- en schrijfavond voor vervolgde christenen. Vrijdag 20 april van
19.30-21 uur in de Hessenwegkerk.
SIEN-dienst 22 april. In “De Schaapskooi”, Kuperserf 49, Nijverdal, vindt
zondag 22 april een aangepaste viering plaats voor mensen met een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien - Regio Ommen (voorheen Philadelphia). Voorganger in deze dienst is Ds. R.J. Perk. Aanvang:
15.00 uur. Deze dienst is voor iedereen, wie of hoe je ook bent. Allemaal
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van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om na te praten onder het
genot van een kop koffie/thee of ranja
Het waren weer geweldige dagen, de eieren / paas actie in de week voor
Palmpasen met als afsluiting de benefiet zangavond op zaterdag 7 april.. Dit
heeft als resultaat gehad dat het bestuur van de activiteiten commissie van de
Hessenwegkerk weer een mooi bedrag kon overhandigen aan de bestuursleden van de vrienden van het hospice ‘t Huis aan de Vecht. Een cheque van
maar liefst € 2.780 ,-. Wij willen iedereen die hier aan meegeholpen heeft
om deze actie weer te laten slagen, heel hartelijk bedanken ! Bestuur
activiteiten commissie Hessenwegkerk.
Let op! Let Op! Vanwege Koningsdag is er op vrijdag 27 april géén
inzameling van oud papier bij de container van O.P.A achter de

Hessenwegkerk. Bestuur O.P.A. Hessenweg.
Let op! Let Op! Vanwege Koningsdag is op vrijdag 27 april de Esch
gesloten. Zaterdag 28 april is de Esch open van 9.00 uur – 12.00 uur voor
het ophalen van Kerkcontact/Kerknieuws.
Ouderengroep. Voor het afsluitings-etentje op woensdag 9 mei a.s. kunt u
zich opgeven bij Marry Oogjes, tel. 263661 of bij Jeannet Ros, tel. 260673.
Het vindt plaats in restaurant “De Rheezerbelten”, Grote Beltenweg 1,
aanvang half vijf, kosten: € 15,00 per persoon. Voor vervoer G.J. Bolks, tel.
263005.
Stekjesmarkt Radewijk: Ook dit jaar willen wij weer de jaarlijkse stekjesmarkt organiseren en wel op zaterdag 12 mei april van 10.00 uur tot 13.00
uur op het plein bij de Opgang in Radewijk. De opbrengst is voor de Twentse wensambulance en st. rugzakjes voor kinderen in Roemenië. Voor deze
markt kunt u weer allerlei stekjes van tuinplanten en overbodig tuingereedschap inleveren. (Graag opgepot en met vermelding van de naam). Dit kan
vanaf 21 april tot 5 mei op de volgende adressen: Fam. H. Hutten, Hoogenweg 49, Fam. H. Peeneman, Lindeldijk 2a en Fam. Schutte, A. Risaeustraat
4, Hardenberg. Omdat we deze markt voor de 15de keer organiseren staat er
ook een luchtkussen en is er verkoop van ijs. Dus neem gerust uw kinderen
mee. Voor inlichtingen kunt mailen naar: lucschrotenboer@gmail.com of
bellen: 0523-216365
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijd:
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