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, tel. 250225 voor donderdagavond 18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Als je wilt dat ik langs kom, laat je dit dan even weten?
Ger Vos, Loorlaan 32, bedankt ons voor de bloemen die ze mocht
ontvangen.
Marslandendiensten. Vandaag wordt er gedoopt. Puck Prins dochter van
Jeroen en Ineke, Molckenbourstraat 60 en Jurre Giesen zoon van Jarno en
Jenneke, Moonenlaan 32 mogen het teken van Gods liefde ontvangen. Ook
nemen we afscheid van de kinderen van de kindernevendienst die naar de
middelbare school gaan. Volgende week gaat dhr. Wennink uit Zuidwolde
voor.
Vakantie. Van 21 juli tot en met 19 augustus heb ik vakantie. Collega mevr.
Neeltje Jonkers (tel 263744) neemt de eerste 3 weken waar en collega
Dorgelo (tel 273736) de laatste. In geval van een pastoraal noodgeval kun je
hen benaderen.
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.
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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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
Ouderling: mevr. G. Odink / Diaken: dhr. P. Meijer
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: mevr. T. van Weerden / Diaken: mevr. T. van Faassen
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. R.J. Perk, Nijverdal
Ouderling: dhr. J. Noorlander / Diaken: dhr. M. Kappert
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. W. Visscher, Dedemsvaart
Ouderling: mevr. A. Polman / Diaken: mevr. I. Meinen
Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. G. Overweg
Organist: dhr. J.H. Harsevoort
19.00 uur: Stephanuskerk: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: dhr. G. Grootenhuis / Diaken: mevr. W. Meier
Organist: mevr. A. Hamberg
Vrijdag 21 juli: 10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” ds. H. Dorgelo
H.A. Ouderling: dhr. B. Wolbink
Diaken: mevr. I. Meinen / dhr. W. Herbert
Organist: dhr. R. Kuiperij
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: dhr. W. Wennink, Zuidwolde
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West/ Heemser Esch: mevr. N.
Jonkers- Salomons
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: geen dienst
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek

Bij de diensten
Collecten: 1e Zending; 2e Kerk; uitgang: onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: fam. D. van Dijk en mevr. H. Platjes
Volgende week: Mevr. J. Ypma-Okma en dhr. H. Olsman

-

Op zondag 6 augustus is het mogelijk collectemunten bij de Opgang
te halen!

Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: 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.

Koster: dhr. G.J. Bolks, tel. 263005, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Herma Mulder en Ruth v.d. Haar
Volgende week: Lisanne en Marlies Eshuis
Weet u welkom in de kerk! Vanmorgen denken we na over het 4e hoofdstuk van het boekje Jona, de onwillige profeet, de deserteur. De avonddienst wordt in de Stephanuskerk gehouden. Een goede en gezegende
zondag gewenst!
Orde voor de morgendienst: intochtslied: Ps. 147: 1 en 2; moment voor persoonlijk gebed; votum en groet; lied: 283; de tien woorden; lied van verootmoediging: Ps. 143: 1 en 2; gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest; voor de kinderen; schriftlezingen: Jona 4 en Lucas 6: 27-38 en
7: 16; lied: 1010: 3 en 4; verkondiging; lied: Gezang 440 (Liedboek 1973)
1 Ik heb de vaste grond gevonden,
waarin mijn anker eeuwig hecht:
de dood van Christus voor de zonden,
van eeuwigheid als grond gelegd.
Die grond zal onverwrikt bestaan,
als aarde en hemel ondergaan.

Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken: Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, is inmiddels in
CFH Unit2 (K11). Mw. Hennie Lenters-van Lenthe, W. v. Oldenburgstraat
7-B3, is weer thuis. Beiden een voorspoedig herstel toegewenst! Mw.
Hennie Hutten-van Loo, Zonnelaan 14, is definitief opgenomen in CFH (De
Esch).
Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk. Wilhelm en Diti OdinkJonkhans, Wielenweg 8x.
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 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 4
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Mw. G. Nijland-Raben, de Spinde 14, verblijft tijdelijk in
Oostloorn (kamer 133). Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis, de Spinde 13, verblijft
(tijdelijk) in zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden. Dhr. H. Bouwhuis,
Berkenlaan 18, verblijft in Isala te Zwolle. Vergeten we de zieken niet in
onze aandacht en gebeden!

2 Het is het eeuwige erbarmen,
dat mijn besef te boven gaat,
het zijn de liefdevolle armen,
het is zijn hart, dat openstaat.
Hij noodt de zondaar, Hij vergeeft
die Hem het hart gebroken heeft.
3 O afgrond, waarin alle zonden
verzinken en niet meer bestaan!
O diep geheim van Christus' wonden,
het oordeel is te niet gedaan!
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Hierbij wil ik iedereen van wie ik een kaartje, een telefoontje of attenties
mocht ontvangen voor mijn 80 ste verjaardag, heel hartelijk bedanken.
Minie Jans-Overweg.
Bereikbaarheid ds. L(eo) van Rikxoort, Brandweg 14, 7771 DB Heemse, tel.

7

22 juli, dhr. A.H. Baas, Boslaan 22, 7771 DR Hardenberg, 86 jaar
22 juli: dhr. H. Lennips, Weidehuisstraat 6, 7771 WD Hardenberg, 77 jaar
23 juli: mevr. G.T. Lenters- Bunskoek, Stoetendijk 1, 7794 RB Rheeze, 79
jaar
Eetcafé in de boerderij. Op 18 juli wordt voor de vierde keer het eetcafé
gehouden in de wijkboerderij in Baalder. Organisatie ligt in de handen van
vrijwilligers van het Baalder Noaberschap. Voor wie het is? Voor mensen
die het krap hebben, voor mensen die alleen zijn en zin hebben om een keer
met anderen te eten, voor mensen die het gewoon gezellig vinden: je bent
van harte welkom vanaf 17.15 uur. Het duurt tot ongeveer 18.45 uur. Deze
keer gaan we heerlijk barbecueën: vlees, salades, het zal er allemaal zijn!
Kosten? Een vrije gift. Er staat een melkbus waar je geld in mág doen. Het
hoeft niet. We vinden het al lang mooi dat je komt en gezellig mee-eet. Eten
en gezelligheid, dáár gaat het om. We worden gesponsord door Plus Alfring
en de diaconie van de Protestantse kerk. Eten is dus in principe gratis,
drinken is voor eigen kosten. Hoe geef je je op? Van donderdag 13 tot en
met maandag 17 juli kun je het volgende telefoonnummer bellen:
0633479569. Je krijgt dan iemand aan de lijn – of de voicemail – van de
vrijwilligers die de bbq gaan verzorgen. Vertel hen – of spreek de voicemail
in! – met hoeveel mensen je graag wilt komen eten. En vertel ook of je evt.
dieetwensen hebt. Gewoon doen!!!!! Geef je telefoonnummer ook door
s.v.p. als er om welke reden ook teruggebeld moet worden
Avonddiensten Stephanuskerk. Op vijf zondagavonden houden we van 19.00
tot 20.00 uur in de Stephanuskerk een thematische dienst waarbij een hoofdstuk uit het boek ‘Liberaal christendom’ aan de orde komt. ( uitgave
Skandalon 2016). Deze diensten staan onder leiding van ds. Piet Langbroek
en hebben een patroon van 6 x 10 minuten: open Begin – het Thema – de
Kern – een Gesprek – Vervolg – open Einde. Er zijn er inmiddels twee
geweest, volgen nog op zondag 23 juli Levenskunst, zondag 6 augustus
Erkenning over en weer. En zondag 3 september Wie en wat Jezus is. Van
harte welkom.
Het kerkelijk bureau is in de maand augustus gesloten. Ook is er in deze
maand geen collectemunt uitgifte in de Schakel en de Esch. In de maand juli
kunt u nog collectemunten halen op de volgende tijdstippen:
- Dinsdag van 11.00-12.00 uur in het kerkelijk bureau
- Woensdag van 10.00-12.00 uur in de Schakel
- Donderdag van 19.00-21.00 uur in de Esch
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O Heer, uw bloed roept voor altijd:
barmhartigheid, barmhartigheid!
4 Daarop wil ik gelovig bouwen,
getroost, wat mij ook wedervaart;
mij aan Gods vaderhart vertrouwen,
wanneer mijn zonde mij bezwaart.
Steeds vind ik daar opnieuw bereid
oneindige barmhartigheid.

dankgebed en voorbeden; inzameling van de gaven; slotlied: 755;
wegzending en zegen; gezongen 'amen' (3x); orgelspel
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: mevr. H. Veurink; mevr. R. Visser en mevr. M. Bril
Volgende week: geen dienst
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Carlos Scherpen
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: Hester op de Haar: gr. 1-4; Esther van Dijk: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Petra Veurink; Marike Veurink
Volgende week: Geen dienst
Lector: Willemien Veurink

Orde van de morgendienst: Intochtslied: Ps. 84:1,2; Klein Gloria; Votum
en groet. (gemeente gaat zitten); Ps. 84:3; Woord van inkeer Jes. 55:1-9;
Gez. 442:1,2; Gebed om het Woord; (hierna gaan de kinderen naar hun
kindernevendienst, zij nemen het licht van Paaskaars zelf mee); Wegzendlied kindernevendienst: Lied 226: Dank u voor uw overvloed Schriftlezing(en): Ps. 27 NBV; Lied: Ps. 27:2,4; Verkondiging “ ik vraag aan de
Heer een ding, het enige wat ik verlang. Wonen in huis van de Heer alle
dagen van mijn leven. Om de liefde van Heer te aanschouwen, Hem te
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ontmoeten in zijn tempel.” Ps. 27:4; Moment van Meditatief orgelspel;
(hierna komen de kinderen terug uit de kindernevendienst); Gebeden;
Inzameling van de gaven; Slotlied (staande gezongen) NLB 416:1,2,3;
Wegzending + ZEGEN: (gezongen Amen)
’Gericht op slechts één ding’
Hemelse vader! Wat zijn wij zonder U! Al onze kennis, hoe veelomvattend
ook, is nutteloos als we U niet kennen! Al ons werk, hoeveel zorg we er ook
aan besteden, is tevergeefs als we U niet kennen: U, de Enige, ons één en al,
verlicht ons verstand om dat ene te kunnen bevatten; leg in ons hart een
oprecht verlangen om dat ene te begrijpen; geef ons een zuivere wil die
slechts gericht is op dat ene. Geef ons volharding om, ook als het ons goed
gaat, ons steeds te richten op dat ene; geef ons de concentratie om, ook als
we het druk hebben, ons niet te laten afleiden van dat ene; geef ons geduld
om, ook als we verdriet hebben, ons te blijven richten op dat ene. U bent het
begin, maar ook het einde.
Geef dat de jeugd er vroeg in de morgen voor kiest zich te richten op U;
geef dat ze in hun ouderdom, bij het vallen van de nacht, aan terugdenken
wat ze die ochtend hebben besloten, zodat het begin van hun leven hetzelfde
zal zijn als het einde, en het einde als het begin: een leven dat slechts gericht
was op één ding.
Soren Kierkegaard
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Kroon; Volgende week: fam. Hein
Kindernevendienst: Gerdien Borger: gr. 1-4; Alien van den Akker; Mannette
Batterink gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jeanien Nijman; Willy de Haan; Doreen Olsman
Volgende week: Gerja Kuiperij; Mirjam Meilink; Meike Olsman
Orde voor de morgendienst. zingen: geroepen om te zingen 24:1,2; Lied
150:1; Bemoediging en groet; zingen: Klein Gloria; Gebed van toenadering;
Lied 118: 1; Doop *onderwijzing *vraag en antwoord *Doop Jurre Giesen
*zingen: Kinderopwekking 185: De Here zegent jou *Doop Ann Dominic
Prins *zingen: Opwekking 488 de kracht van uw liefde *doopboek/doopkaart/doopkaars *kinderen gaan naar de nevendienst; Gebed; Schriftlezing
Lucas 5: 1-11; Lied 531: 1; Preek thema: een stap verder; Lied 531:2,3;
(onder het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst); Afscheid
kindernevendienst *Gedicht *voor wat hoort wat *Woordje over de tienerdienst door Gerdie *zingen: Wees dan door Hem bewaard wijze: Lied 675
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*zegen aan ouders en kinderen van hen die afscheid nemen; Gebeden;
bijdrage Erik van Faassen, voorzitter van de kerkenraad, over het
zoeken en vinden van ambtsdragers; collecte; Lied 416; Zegen
Stephanuskerk.
Bij de avonddienst (thema: “Christus alleen”) in de Stephanuskerk:
De eerste drie dagen van de afgelopen week volgde ik (ds. PJHN) een
Summerschool over Luther. Thema van die driedaagse was ‘Geloof maakt
de mens’. In de dienst van vanavond hoop ik iets door te geven van de grote
ontdekking van Maarten Luther, namelijk dat met het geloof in Christus de
kerk (en ieder mens) staat of valt. Zijn ontdekking leidde tot de Reformatie
of Kerkhervorming. ‘Het geloof is een enorm bevrijdende en vernieuwende
kracht!’
Orde voor de avonddienst. Welkom; Aanvangslied: Ps. 42:1,2,3; Stilte;
Bemoediging en Groet; Drempelgebed; Zingen: Avondlied 244:1,3,4;
Psalmlezing: Psalm 46 (NBV); Zingen: Lied 898:1,2; Glorialied: Lied 305;
Eerste Schriftlezing: Genesis 3: 8-19 (NBV); Zingen: Ps. 130:1,2; Tweede
Schriftlezing: Romeinen 3: 21-26; Zingen: Lied 864:5; Overdenking
“Christus alleen!”; Zingen: Lied 919:1,2,4; Geloofsbelijdenis: Lied 342
(staande gezongen); Gebeden: avondgebed – voorbeden – stil gebed – Onze
Vader; Collecte; Slotlied: 248; Zegen (3x amen).
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Matt. 12:1-8; dinsdag: Matt. 12:9-21; Woensdag:
Matt. 12:22-32; donderdag: Matt. 12:33-42; vrijdag: Matt. 12:43-50;
zaterdag: Matt. 13:1-15; zondag: Matt. 13:16-23
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Odink-Jonkhans, Wielenweg 8x, uit de Witte of Lambertuskerk naar mevr. Gerlinda Lenters-Kieft, Lentersdijk 4, en uit de Matrix
naar Janny v.d. Velde, Loorlaan 4.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
17 juli: dhr. H. Mulder, Clara Feyoena Heem, 84 jaar
17 juli: mevr. B. Altena-Veldhuizen, Salland 19, 7772 CX Hardenberg, 81
jaar
19 juli: mevr. G. Nijland-Raben, De Spinde 14, 7772 HB Hardenberg, 89
jaar
21 juli: mevr. G. Lennips- Fransen, Collendoornerdijk 18, 77987 CJ Collendoorn, 75 jaar
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