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

Gemeente

zondag 15 januari 2017 11e jaargang nr. 3.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. G. Kuiper, Hoogeveen
Ouderling: dhr. G. Grootenhuis / Diaken: mevr. J. Otten
Organist: dhr. B. Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. J.W. Goossen, Vriezenveen
Ouderling: mevr. M. Flim / Diaken: mevr. T. van Faassen
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonker- Salomons
Ouderling: mevr. H. op de Haar / Diaken: dhr. A.J. Odink
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. Holverda; Heilig
Avondmaal
Ouderling: mevr. H. Otten / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. F. Kroon
19.00 uur: Stefanuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: dhr. G.J. Otten / Diaken: dhr. H. Odink
Organist: Frank Kaman
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. B.G. Breunesse
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: drs. J. Eeertink, Rijssen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. J. Woltinge, Zwolle
19.00 uur: Stefanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek

Bij de diensten
Collecten: 1e Voedselbank Hardenberg; 2e; Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Vandaag is de opbrengst van de 1e collecte in alle diensten bestemd voor 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 wordt voedsel verzameld
bij producenten en winkeliers. Ook zijn er kerken, scholen, verenigingen of
particulieren die inzamelingsacties organiseren. Ondanks dit alles moet er
voedsel worden bijgekocht om de pakketten zo evenwichtig mogelijk te
laten zijn. Daarom: van harte aanbevolen. De Diaconie.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. Eshuis en dhr. J. Jans
Volgende week: Mevr. M. Mulder 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: Hetty Wolbink ne Ellen Nijeboer
Volgende week: Ellen Hamhuis en Gerlinde Odink
Fijn dat u/jij er bent. Voorganger is vanmorgen ds. Goossen uit
Vriezenveen. De avonddienst in de Stephanuskerk is een zangdienst:
'Hardenberg zingt'.
Een goede zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Lied 531 (lied van de maand); Votum en
groet; Psalm 43: 1 en 3; Tien geboden en samenvatting; Psalm 139: 14;
Gebed; Na gesprekje verlaten de kinderen de kerk; Schriftlezing: Jesaja 35: 1 –
7; Jesaja 61: 1 – 3 en Mattheüs 11: 2 – 6 (NBV); Lied 534: 1, 2, 3 en 4;
Verkondiging: Mattheüs 11: 6 Erger je niet! ; Lied 835: 1, 2 en 4; Dankgebed
en voorbede; Collecte; Lied 909: 1 en 3; Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: mevr. H.T. Hietland; mevr. R.A. Ledegang en mevr. A.
Mensink; Volgende week: fam. B. Stegeman -v.d. Berg en mevr. H. op de
Haar
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com.
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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.
Kindernevendienst: Marjo Marissen: gr. 1-4; Hilma Hoekman: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mariska de Vries; Petra Veurink
Volgende week: Jacoba Nijzink; Lisa Kappert
Orde voor de morgendienst. Lied 215:1,3,5,7; Bemoediging en groet
Lied 66:1,2; Gebed van ontferming; Gebed= Lied 317: 1; KND; Lied 531;
Schriftlezing: Jesaja 62:1-5; Lied 176:2; Schriftlezing Joh 2:1 – 11
Lied 489:1,2,3; Overweging; Lied 974 :1,2,5; Dankgebed; Collecte; Slotlied
793:1,2,3; Zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Kroon; Volgende week: ?
Kindernevendienst: Ilse Bel: gr. 1-4; Ilona Blonk; Dianne Waterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Willy de Haan; Gerja Kuiperij
Volgende week: Mirjam Hakkers; Mariette Zoer; Meike Olsman
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Johannes 2:13-22; dinsdag: 2 Kron. 1:1-17;
woensdag: 2 Kron. 1:18–2:9; donderdag: 2 Kron. 2:10-17; vrijdag: Matteüs
4:1-11; zaterdag: Matteüs 4:12-25; zondag: 1 Korintiërs 1:1-9
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Everts, Hesselinkstraat 1, uit de Witte of Lambertuskerk
naar dhr. J. Meijer, Schefferlaan 12, en uit de Matrix naar Jannie Veltink,
van Coeverdenstraat 27.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
16 jan. Mevr. H. Leusink- Sierink, Oelenveerstraat 50, 7771 BK Hardenberg, 89 jaar
16 jan. Mevr. M.A. Huijser- Verhoef, Elzenlaan 1, 7771 DJ Hardenberg, 76
jaar
17 jan. Mevr. J.F. Bruggers-Ekema, Venusplein 2, 7771 XZ Hardenberg, 80
jaar
18 jan. Dhr. G. Timmer, Wielewaalstraat 22, 7771 CX Hardenberg, 76 jaar
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19 jan. Mevr. G. Vasse- de Groot, Clara Feyoena Heem, 93 jaar
19 jan. Mevr. G. Klos, Clara Feyoena Heem, 85 jaar
19 jan. Dhr. H. Wolf, Nachtegaalstraat 9, 7771 CK Hardenberg, 76 jaar
20 jan. Dhr. H. Slotman, Ulfershof 12, 7771 VZ Hardenberg, 83 jaar
21 jan. Mevr. R.G. Altena-Bouwhuis, Ommerweg 59, 7797 RC Rheezerveen, 85 jaar
22 jan. Dhr. L. Veurink, Pijlkruid 31, 7772 ME Hardenberg, 47 jaar
Hardenberg zingt. Vanavond, zondag 15 januari, wordt in de Stephanuskerk
in Hardenberg een zangdienst gehouden. Aanvang 19.00 uur. Medewerking
wordt verleend door het 'Reformatiekoor' o.l.v. Frank Kaman. Adriaan
Koops bespeelt het orgel en de piano. Ds. Leo van Rikxoort houdt een korte
overdenking en verzorgt de verbindende teksten. Van harte welkom!
Actie Kerkbalans 2017 in volle gang! De werkzaamheden voor de actie Kerkbalans zijn weer in
volle gang. Tussen 8 en 15 januari 2017
Mijn kerk verbind ontvangt u een brief met het verzoek om bij te
dragen. Het bijbehorend formulier met de toezegging wordt in de week
daarna weer bij u opgehaald. De inkomsten uit de actie Kerkbalans zijn voor
onze kerk van essentieel belang: het is maar liefst 75% van de hele
begroting! Zoals bijvoorbeeld ook voor een gezin, is het voor de kerk
belangrijk een gezonde financiële situatie te heb- ben. Daarom vragen we
elk jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Kerkbalans is niet
verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We
hopen dus dat we wéér op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen
we onze belangrijke taken blijven vervullen.
VOTO. Op woensdag 18 januari 2017 wordt het boek “Liberaal christendom: ervaren, doen, denken” besproken tijdens een bijeenkomst onder lei ding van ds. Piet Langbroek. De avond begint om 20.00 uur in de Esch. Er
komen meer avonden over dit thema. Zie daarvoor de december/januari
uitgave van Kerkklank. *Op zondag 22 januari is er tijdens de avonddienst
in de Stephanuskerk een theatersolo. “Spiegeltijd” door Kirsten Benschop.
Heemser Cantorij vraagt zangers/zangeressen voor uitvoering Mattheus Passie. Op de avond van Goede Vrijdag - 14 april 2017 - hoopt de Heemser
Cantorij de Mattheus Passie van Dick Troost ten gehore te brengen in de
Hessenwegkerk. Om dit prachtige werk goed te kunnen uitvoeren is het –
evenals de vorige keer - nodig dat de cantorij voor die gelegenheid met een
aantal zangers en zangeressen wordt aangevuld. Elke dinsdagavond tussen
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18.30 en 19.30 uur wordt er geoefend in gebouw “Aerninckhoff”. Een enkele keer in gebouw “De Esch”. Komt u/kom jij ons koor versterken? Van harte welkom! Informatie en opgave bij: Lambert Zandman, tel. 0523-264266.
Kerstpost actie "Pata Rat" 2017 opbrengst € 272,- Beide sorteerders en alle
bezorgers heel hartelijk bedankt voor Uw/jullie hulp. Namens jongeren en
stuurgroep Diaconaal Jongeren Project
Wij als vrouwenvereniging "In dienst der kerk " staan ook dit jaar op 4
februari weer op de boekenmarkt, met de verkoop van alles wat gemaakt,
gebreid of gebakken is, om te verkopen voor de activiteitencommissie ten
bate van "het witte kerkje ". Wie wil/kan nog iets maken, breien of bakken?
U kunt het afgeven bij Martha Kamphuis, J. Vermeerstraat 38, te. 263327
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencomm. in en rond de
Witte of Lambertuskerk, op zaterdag 4 februari 2017 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 of mail
gerritjan.truus@hotmail.nl
Op 4 februari geven Ronald Knol en Harold Kooij samen met het Chr.
Mannenkoor Steenwijk onder leiding van Marco Hoorn een concert in de
Hessenwegkerk te Heemse. Een koor met prachtige mannenstemmen, een
pianist en organist met onnavolgbaar improvisatietalent. Allemaal ingrediënten voor een prachtige avond, waarin u zelf ook aan bod komt bij de samenzang met het koor en instrumentalisten. Kaarten verkrijgbaar aan de zaal.
Aanvang 19.30 uur. Entree €10,-. Kinderen tot 12 jr. gratis.
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijden:
dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur, donderdagavond: 19.00 tot 20.00 uur.

Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Dhr. L. Hofsink, Rembrandtstraat 22, is afgelopen woensdag
weer opgenomen in het ziekenhuis in Almelo. Hopelijk kunnen ze de ontsteking met medicatie onderdrukken. Mw. Alie Odink, Kometenlaan 2, is
vorige week geopereerd aan haar hals i.v.m. met een misschien uitgezaaide
melanoom. De operatie is zeer voorspoedig verlopen. Zij is er erg dankbaar
voor. Gelukkig was ze al weer snel thuis. Het blijft nog spannend. Met dhr.
Jan Veurink, Lentersdijk 5a, gaat het gelukkig zo goed dat hij als alles naar
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wens verlopen is, inmiddels weer thuis is. We wensen allen een voorspoedig
herstel toe!
Wij willen iedereen heel hartelijk bedanken voor alle bloemen, kaarten, mail
en gelukwensen die we mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 50 jarig
huwelijk op 28 december. Daar kwamen ook nog eens de bloemen uit de
kerk bij. Het was allemaal hartverwarmend ! Mede hierdoor is het voor ons
een onvergetelijke dag geworden. Met een hartelijke groet voor u allemaal,
Bé en Nies Everts .
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 schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, 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. Hanneke Schuurman, Castorstraat 26, kreeg een TIA en moest
opgenomen worden in het Zwolse ziekenhuis. Inmiddels is ze weer thuis.
Mw. A. Lenters-Stoeten, Lentersdijk 2, krijgt chemobehandelingen. Verder
denken we aan de zieken thuis. Laten wij de zieken niet vergeten in onze
aandacht en gebeden.
Graag willen wij iedereen, namens Henk, heel hartelijk bedanken voor de
vele kaarten, die hij ontvangen heeft voor zijn verjaardag. Geweldig dat er
weer zo velen aan hem denken! Met vriendelijke groeten, fam. Hamhuis.
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, telf. 250225 voor donderdag 18.00
uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
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Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Wij noemen: Gerton Odink, Veldsinklaan 22, en Meindert
Veurink, Blanckvoortallee 36, Annie Otter, Kamferbekestraat 34. De kleine
Pim Wind, Schonekampstraat 13 is thuis. Hij gaat vooruit. Heel veel sterkte
wensen we Robert en Jessica toe. De operatie van ds. Martin Voet is
geslaagd. Wim Pinkster, Kamferbekestraat 32 verblijft momenteel in Clara,
De Schoffel kamer 2. Henk van den Berg, Schoutenhof 24 verblijft op dit
moment in Oostloorn, kamer 157a.
Geboren. Na een zwangerschap van precies 28 weken is Emma Tineke Riek
geboren op 30 december. Zij is de dochter van Christian en Heleen Zwiers,
Edelinckstr 112. Emma ligt in het UMCG en daar zijn haar ouders ook. We
feliciteren hen met hun dochter en wensen hen heel veel sterkte toe in deze
spannende tijd!
Vandaag gaat ds. G. Kuiper uit Hoogeveen voor. Volgende week preekt ds.
B. Breunesse. Dan worden Sem ten Have, zoon van Remco en Lizeth en
Bram Peters, zoon van Albert en Frenny gedoopt. Omdat dominee Martin
Voet tot Pasen niet werkt vanwege zijn knieoperatie, zullen er dan andere,
soms onbekende, predikanten en voorgangers zijn.
De gemeente-ochtend van 8 januari. Er was een goede opkomst. Informatief
en met een leuke quiz. Helaas was de internetverbinding te slecht om gelijk
een uitslag te hebben. Dus hierbij nu:
Tafel 1: 2 goede antwoorden
Tafel 2: 4 goede antwoorden
Tafel 3: 4 goede antwoorden
Tafel 4: 5 goede antwoorden (winnaar!)
Tafel 5: 4 goede antwoorden
Tafel 6: 2 goede antwoorden
Tienerdienst de Matrix: Vanaf januari 2017 zal er ook in de Marslanden een
tienerdienst gehouden worden. Elke vierde zondag van de maandag zal dit
plaats vinden. Voor wie is deze dienst bedoeld? Voor de jeugd van het voortgezet onderwijs (12-16 jaar). Hoe laat? Tijdens de kerkdienst in de Matrix
van 9.30 tot ongeveer 10.30 uur. Waar? In de Matrix. Wat kun je verwachten? Een dienst gericht op de jeugd. Waarin er gepraat wordt over actuele
thema’s, er gediscussieerd kan worden, er gelachen kan worden, we kunnen
kijken en luisteren naar filmpje/liedjes en er ruimte is voor een gebed. Alle
jeugd is van harte welkom om de eerste tienerdienst bij te wonen op 22
januari 2017. Tot dan! Voor vragen kun je terecht bij jeugdouderling Gerdie
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Odink jeugdouderlinggerdie@ziggo.nl of 0523216144
Maaltijdproject Marslanden. Wij wensen een ieder een gelukkig en gezond
2017 toe. De eerst maaltijd staat weer gepland en wel op 19 januari.
Iedereen weer van harte welkom. Heel fijn om elkaar weer te ontmoeten in
het nieuwe jaar. U kunt zich opgeven bij Hilda, tel. 264884; bij Ans, tel.
263009
Femmy, tel. 262490 en femmykroon1946@live.nl
Voor crisispastoraat kun je terecht bij ds. Wim van der Wel, tel 272860
of per email: ds.wimvanderwel@planet.nl. Hij zal de aanvragen onder de
collega’s verdelen. Maar het herstel van de gezondheid van Ellen
Kolthof is dusdanig dat zij nu voor het pastoraat het aanspreekpunt kan
en zal zijn. Bereikbaarheid Kerkelijk werker Ellen Kolthof. tel.
262583, eikolthof@ziggo.nl Eventueel is ook Erik van Faassen te
contacten, tel 266384 of per email: e.vanfaassen1@lijbrandt.nl
Kopij voor Kerkcontact schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, 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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