Marlies Eshuis, Grote Esweg 14, Diffelen, 250225 voor donderdagavond
18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Annie Otter, Kamferbekestraat 34 is nog ernstig ziek. Met Ilse
Wiersma, Edelinckstr.108, gaat het stapje voor stapje wat beter. Ze werkt
aan haar herstel, zodat ze, in juni, zo goed mogelijk de operatie ingaat. Jan
Veurink, Eugenboersdijk 8x, is weer thuis.
Jubileum. De familie Vieth, Ger en Geer, Edelinckstraat36, waren 4 april 60
jaar getrouwd. Heel hartelijk gefeliciteerd namens ons allemaal. Dat jullie
nog maar lang zo vitaal mogen blijven.
Marslandendiensten. Vandaag vieren we Pasen, voorganger: ds. Martin
Voet m.m.v. Nooit Alleen uit Gramsbergen. We sluiten het project voor
de veertigdagentijd en Pasen van de kindernevendienst :”Geloof in het
leven” af. Volgende week gaat ds. A.W. Riepma uit Assen voor.
Tienerdienst: Volgende week is er weer een tienerdienst in Matrix. Rianne
en Fennanda zullen 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 gediscussieerd
kan worden, er gelachen kan worden, we kunnen kijken en luisteren naar
filmpje/liedjes en er ruimte is voor een gebed. Elke vierde zondag in de
maand komen we bij elkaar 23 april, 28 mei en 25 juni. Jullie zijn van harte
welkom!!
Vergadering. Woensdag 19 april vergadert de kerkenraad om 20.00 uur in de
Esch.
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. Kerkelijk werker: Ellen Kolthof, tel. 262583, eikolthof@ziggo.nl
(met ook een goede groet).
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 Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
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www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M. Voet
Ouderling: dhr. E. van Faassen / Diaken: dhr. J. Batterink
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: mevr. M. Flim / Diaken: dhr. W. Herbert
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
Ouderling: dhr. A. Veurink / Diaken: dhr. M. Kappert
Organist: dhr. K. Gerrits; M.m.v. Lisa Redza (Saxofoon)
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. H. Prins
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” mevr. H. Twigt
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stefanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange
Ouderling: mevr. M. Hoving / Diaken: mevr. M. Kollen
Organist: mevr. H. Davenschot
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. A.W. Riepma, Assen
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. M.B. Plette, Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Brandorff
19.00 uur: Stefanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Jeugdwerk / JOP; uitgang: Onderhoudsfonds
JOP Paascollecte - jongeren ontdekken de kracht van Pasen. De opbrengst
van de tweede collecte in alle kerkdiensten op deze Paaszondag is bestemd
voor JOP, de Jeugdorganisatie uit de Protestantse Kerk. JOP zet zich in voor

het ontwikkelen van een nieuwe catechesemethode, materialen en trainingen,
zodat jongeren opnieuw of voor het eerst de betekenis en kracht van het
Paasverhaal en andere verhalen ontdekken. Helpt u mee? Dank alvast. De
Diaconie.
Bloemschikking veertigdagentijd. Op deze Paasmorgen zien we een tuin vol
witte bloemen. We mogen deelgenoot worden van de kracht van de Opgestane Heer. Zijn Licht en Liefde, zijn opstandingskracht, mag onze kracht
worden.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. Eshuis en mevr. T. van Faassen
Volgende week: Fam. D. van Dijk en mevr. H. Platjes
Koster: dhr. B. Stoeten, tel. 263479, avonddienst
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: Nathalie en Antje Hutten
Vandaag is het Pasen. 'De Heer is waarlijk opgestaan!' Dat mogen we vieren
met elkaar. Hoewel... op de Paasmorgen ging 't in Jeruzalem er niet
'halleluja-achtig' aan toe. Eerder was er sprake van ontreddering en ook van
verbazing. We horen het evangelie van Pasen uit Marcus (16:1-8). De
kinderen van de kinderkerk werken mee, maar na de Schriftlezingen mogen
ze naar hun eigen ruimte gaan. Vanavond gaat in de Stephanuskerk ds De
Lange voor. Gezegende Paasdagen gewenst!
Orde van de morgendienst. De orde van dienst wordt u aangereikt door Wout
en Pien Konkelaar, Florian Hans en Lienke Zandman.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. Joh. Brink-Beukenkamp en mevr. A. Mensink
Volgende week: Fam. C. Welleweerd-Strijker en dhr. J. Noorlander
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Frits van Dijk

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 Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis, de Spinde 13, verblijft (tijdelijk)
in zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden. Mw. B. Bolman-Eshuis, Kolibriestraat 13, is weer thuis. Op de PAAZ verblijft dhr. E.J. Bolks, Rheezerweg 80 te Diffelen. Leven we mee met de gemeenteleden die ziek zijn en/of
het moeilijk hebben? Laten we ze niet vergeten in onze aandacht en gebeden.
Zondag 26 maart kreeg ik schitterende bloemen uit de kerk voor mijn
negentigste verjaardag. Tevens ontving ik veel reacties voor mijn
verjaardag o.a. in de vorm van kaarten. Hartelijk dank. F. Koersen-Stoeten
Hartelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk, ik heb ze in de huiskamer
laten zetten, zo dat wij er met zijn allen er van konden genieten. Mans Slotman
Startzondag. Zondag 10 september hopen we samen met Heemser Esch de
startzondag te houden. Dit jaar mag ik (LvR) voorgaan en onze wijkgemeente wordt geacht nu ook het voortouw te nemen. Op wie kunnen we rekenen
voor het bedenken en organiseren van een mooie startzondag? Vanaf 1 mei
stelt de PKN materiaal beschikbaar voor de startzondag. Het zou mooi zijn
als we vóór die datum een clubje enthousiastelingen bij elkaar hebben, zodat
we ruim voor de vakantie kunnen beginnen met de organisatie. Wie wil een
stukje verantwoordelijkheid op zich nemen? Neem z.s.m. contact met mij op
(gegevens: zie hieronder). Alvast bedankt!

Koffiedrinken: i.v.m. Pasen is er geen koffiedrinken

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!

Kindernevendienst: Jacoba Nijzink: gr. 1-4; Marjo Marissen: gr. 5-8

Kopij voor Kerkcontact kunt u schriftelijk of per e-mail inleveren bij
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tuinonderhoud als het onkruid wieden en het verwijderen van zwerfvuil.
Grote klussen als het snoeien van de leiplatanen wordt met zijn allen gedaan.
De voortuin is belangrijk en vormt het visitekaartje van de Hoftekerk; het is
de eerste indruk als je bij De Schakel komt en is het zaak dat de ‘’tuin van
Eden’’ er verzorgd bij ligt. Mogen we op uw inzet rekenen? Voor nadere
informatie kunt u contact opnemen met de heren Jan Henk Ligteberg, telef.
0523 - 26324,1 ligte143@planet.nl of Ben Bakkenes, telef. 0523 - 677200
/barendbakkenes@ziggo.nl’’
Leiding gezocht voor DJP project. Voor het Diaconaal Jongeren Project, wat
deze zomer plaats zal vinden, zijn we op zoek naar leiding ( bij voorkeur
mannelijk). Het project, naar Pata Rat in Roemenië, zal plaats vinden van 29
juli t/m 12 augustus. Hebt u / jij interesse of voor meer informatie, neem dan
contact op met Tjalling Alkema, tel: 0523-260418 of via de mail:
tjalling_alkema@hotmail.com
Zingend naar de zondag. In de Hessenweg kerk in Heemse zal zaterdag 29
april 2017 een zangavond worden gehouden o.b.v. organist Ellert Bos. De
avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Evenals voorgaande zangavonden zullen er weer bekende liederen uit de bundel Johannes
de Heer worden gezongen. De opbrengst van de collecte die deze avond gehouden wordt zal bestemd zijn voor Open Doors. Deze stichting zet zich in
voor vervolgde christenen wereldwijd. Adres Hessenwegkerk: Hessenweg
47 in Hardenberg. Iedereen is van harte welkom!
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Dhr. F.G. Odink, CFH (zijn vrouw Antaresplein 5), is gevallen
en heeft zijn heup gebroken. Na een operatie is hij nu weer in CFH. Dhr.
Gerrit Jan Kruizinga, H.H. Schefferlaan 23, is erg ongelukkig gevallen, na
twee operaties aan de schouder, een hoofdwond en een breuk in de arm, is
hij weer thuis. Mw. Hennie Hutten-van Loo, Zonnelaan 14, ligt in Isala op
V2.5 K013. Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, is nog in CFH om te
revalideren. We leven van harte mee met allen die ziek of herstellend zijn.
Hopelijk geeft het Paasfeest ondanks zorgen en verdriet u allen moed. Goede
Paasdagen toegewenst!
Ik was blij verrast met de prachtige bloemen die ik heb gekregen, en ook nog
mijn kleuren. Heel hartelijk bedankt en ik wens u allen gezegende Paasdagen toe. Mw. Koops
Pastoraat wordt in de wijken 1 t/m 10 en 14 t/m 16 verzorgd door ouderling
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Oppasdienst vandaag: Judith Schutte; Petra Veurink
Volgende week: Mariska de Vries; Jacoba Nijzink
Lector: Henni Hamhuis
Orde voor de morgendienst. M.m.v. : Lisa Redza (Saxofoon)
Afkondigingen; Binnendragen Paaskaars; Lied 600; Stilte; Bemoediging en
groet; Lied 605: 1,4,5; Gebed om ontferming; lied 630:1,2,4; Gebed; Lied
625:1,2,3; KND… Projectlied: “De zon komt op”; Lezing: Marcus 16: 1-8;
Lied 628:1,5,7; Overweging; Lied 608:1,3; Dankgebed; Collecte; Slotlied
634:1,2; Zegen, Lied 290; Beantwoord door gezongen “Amen, amen, amen”.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Zoer; Volgende week: fam. Nijboer
Kindernevendienst: Marjon van der Veen: gr. 1-4; Ilona Blonk; Mannette
Batterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Alien van de Akker; Marieke Brunink; Indi van
Faassen; Volgende week: Gerja Kuiperij; Mirjam Meilink; Doreen Olsman
Orde voor de morgendienst: paaskaars aansteken; zingen kaarsenlied; geroepen om te zingen 24:1,2; we gaan staan bij bemoediging en groet; staande
zingen: Klein Gloria; staande zingen: lied 601:1,2 (licht dat ons aanstoot in
de morgen); afkondigingen; gebed van toenadering; Lied 642:1,2,7,8; Nooit
alleen zingt 2x *Ik ben zo dankbaar Heer *Going to see the King; Paasproject: filmpje(weerbericht Pieter en/of Petra Zonneschijn) en gesprek; kinderen gaan naar de nevendienst; gebed; schriftlezing Marcus 16:1-7; We zingen: Opwekking 595 via youtube: Licht van de wereld https://www. You
tube. com/watch?v=vE8eed8lBGk; preek; Lied 641; kinderen komen terug
uit de nevendienst; projectlied; Nooit alleen zingt 2x1. Aan uw voeten
Heer2. You raise me up; gebeden; collecte Nooit alleen zingt 1x Geef God
alle eer; staande zingen: Lied 634; zegen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Rom. 6:15-23; dinsdag: Rom. 7:1-12; woensdag:
Rom. 7:13-25; donderdag: Rom. 8:1-11; vrijdag Rom. 8:12-25; zaterdag:
Rom. 8:26-39; zondag: Johannes 20:19-31
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Schröer -Schrotenboer, Rheezerveenseweg 33, en uit de
Matrix naar Wim Schepers, Kamferbekestraat 26.
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Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
17 april: dhr. L.J. Olthof, Jan Vermeerstraat 76, 7771 WP Hardenberg, 78
jaar
17 april: dhr. A. Koopman, Eikenlaan 8, 7771 DX Hardenberg, 77 jaar
18 april: mevr. J. Lennips-Hofsink, H.H. Schefferlaan 29, 7771 CW Hardenberg, 83 jaar
18 april: dhr. G.W. Kremer, Rheezerveenseweg 11, 7796 HM Heemserveen,
79 jaar
19 april: dhr. H.A. Mulder, Polenweg 9, 7796 HC Hardenberg, 96 jaar
19 april: mevr. R. Heijink-Meier, Reigerstraat 57, 7771 AP Hardenberg, 83
jaar
20 april: mevr. M.H. Kremer- van de Belt, Neptunusstraat 22, 7771 EX Hardenberg, 85 jaar
23 april: dhr. F.G. Odink, Clara Feyoena Heem, 83 jaar
20 april: mevr. J.H. Pleij-Alberts, Boslaan 13, 7771 DP Hardenberg, 82 jaar
20 april: dhr. M.C. Kedde, Lindenlaan 9, 7771 DS Hardenberg, 76 jaar
Uitgifte collectemunten: Vanaf heden kunt u collectemunten halen op de
volgende tijdstippen en plaatsen: *Dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur
op het kerkelijk bureau, Scholtensdijk 22. *Woensdagochtend van 10.00 uur
tot 12.00 uur in ‘de Schakel’, Lage Doelen 5. *Donderdagavond van 19.00
uur tot 21.00 uur in ‘de Esch’, Hessenweg 47. *Elke eerste zondag in de
maand bij de koster in ‘de Opgang’, Radewijkerweg 31. Betaling van de
collectemunten kan uitsluitend per pin! Ook is het mogelijk collectemunten te bestellen via onze webshop (www.pknhardenbergheemse.nl) of via de
Kerkgeld app (te downloaden in de App Store (Apple) of Google Play
(Android)).
Inleveren spaardoosjes. Straks bij het verlaten van de kerk kunt u het
spaardoosje van de 40-dagentijd-actie inleveren bij de diaken bij de uitgang
van de kerk of bij de ingang van de Esch/de Schakel. De opbrengst uit de
spaardoosjes wordt verdeeld over alle zes 40-dagentijd-projecten. Namens
CvD en ZWO alvast heel erg bedankt voor uw deelname en bijdrage.
Kerkklank. Beste gemeenteleden, bijna anderhalf jaar ontvangt u Kerkklank
in nieuwe opzet. Een hele vooruitgang in vergelijking met het vroegere kerkblad. Al blijft er e.e.a. te verbeteren. Gelooft u ons: we proberen Kerkklank
nog beter te maken en ook meer te letten op de planning. Eén van onze opmaakredacteuren heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werk voor
Kerkklank. Daarom zoeken we voor hem op korte termijn een opvolger.
Hebt u affiniteit met redactioneel werk en in het bijzonder feeling voor de
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opmaak van ons kerkblad, neemt u dan contact op met de redactie. Kerkklank maken we met elkaar. Mail naar kerkklank@pknhardenbergheemse.nl
of bel naar ds. Leo van Rikxoort (0523-857189).
Ook jaar wordt een echtparenvakantieweek in het F.D. Roosevelthuis te
Doorn georganiseerd. Hierbij wordt als doel gesteld echtparen een onvergetelijke week te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner geheel
verzorgd wordt en de “mantelzorgpartner” ontzorgt wordt. Informatie te
verkrijgen op de U kunt voor foto’s terecht op de site
www.rooseveltgroepoverijssel.nl . Informatie kunt u verkrijgen via de
diakenen mw. Joke Feenstra tel.nr 465 260, de heren Henk Jan Bouwhuis
tel.nr. 613 844 / 06 518 38 659 en Herman van Olst tel.nr 265 388,
SIEN-dienst 23 april. In de Vlaswiekkerk, Van Riemsdijkstraat 2 te Gramsbergen, vindt zondag 23 april een aangepaste kerkdienst plaats voor mensen
met een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien - Regio
Ommen (voorheen Philadelphia). Voorganger in deze dienst is mevr. R.
Dekker. Aanvang: 15.00 uur. Deze dienst is voor iedereen, wie of hoe je ook
bent. Allemaal van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om na te
praten onder het genot van koffie, thee en fris.
Avonddienst met gospelgroep GODIVA: Op 23 april, de 1e zondag na Pasen,
werkt het gospelkoor Godiva mee in de avonddienst in de Stephanuskerk,
19.00 uur. Iedereen welkom in deze zangdienst. Voorganger ds. Noordmans.
VoTo: Taizé Gebedsdienst. Datum: zondag, 30april 2017. Tijd: 19.00 uur.
Plaats: Stephanuskerk. Voorganger: ds. G. Brandorff. (Deze viering komt in
de plaats van de viering die op 13 november 2016 vanwege problemen in de
planning niet door kon gaan). Stilte en eenvoud, licht en lied staan in deze
viering centraal. De gemeente wordt in de viering actief betrokken bij het
zingen van de uit de gemeenschap van Taizé afkomstige liederen, die
overigens allemaal in het Nieuwe Liedboek te vinden zijn. De muzikale
medewerking wordt verleent door de Cantorij o.l.v. Dick Huijser.
De diensten in de Höftekerk en Stephanuskerk gaan volgens het rooster
zoals in Kerkklank staat vermeld i.v.m. verwijdering van het asbest.
Voor het onderhoud aan de voortuin van De Schakel is de tuinploeg op zoek
naar extra hulp. Het onderhoud van de tuin en de directe (straat)- omgeving
wordt in tweetallen verricht, tenslotte moet het ook gezellig zijn om het onderhoud uit te voeren. In principe gaat het om 1x/4 weken verrichten van
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