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. Mw. M.J. Slotman-Pullen, Ulfershof 12, is opgenomen in het
Röpcke Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. Ouderling mw. W. Flim-Tromp
heeft een TIA gehad. Nader onderzoek volgt. Ze moet wel rustig aan doen.
Het kerkenwerk moet ze daarom even laten rusten. Mw. H. Kerkdijk-ter
Wielen, Burg. Schuitestraat 80, verblijft in Clara Feyoena Heem. Mw. K.
Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn (kmr. 157a). 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!
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
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Mw. G. Vieth-Akse, Edelinckstraat 36, is nu in CFH Unit 1
K3. Ze is weer dapper aan het oefenen. Dhr. Wim Schepers, Kamferbekestraat 26, is ook nog in CFH. Alle zieken en mensen met zorg veel sterkte
toegewenst.
Crisispastoraat. Vanwege het emeritaat van ds. Martin Voet en de opstart
van de nieuwe invulling van het pastorale team zal er in december 2017 en
begin januari 2018 alleen invulling aan pastoraat gegeven worden bij crisissituaties of overlijden. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen via: 06
– 20535961. Vervolgens zal er een beschikbare dominee of kerkelijk werker
worden ingeschakeld.
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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E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. J. Woltinge, Zwolle
Ouderling dhr. E. Odink / Diaken: dhr. P. Meijer
Organist: dhr. B. Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. G.J. van Asselt,
Nijverdal
Ouderling: mevr. M. Flim / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. K. Bakker / Diaken: dhr. J. Hamhuis
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. J.H. Dunnewind
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. R. Lamain
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek
Ouderling: mevr. J. Marsman / Diaken: mevr. F. Veerenhuis
Organist: mevr. H. Smit
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. C. de Haan, Ommen
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: Levensbron: Marslanden: ds. Adriaanse, Beerzerveld; Kerstnachtdienst
19.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; Kinderkerstnachtdienst
21.30 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort,
Kerstnachtdienst
e
Maandag 25 december 1 Kerstdag
9.30 uur: Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. G. Holverda
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Uitleg liturgische schikking 3e advent, Jesaja 35: 1-10. Jesaja gelooft in wonderen, in een woestijn waarin bloemen gaan bloeien. Een dorre vlakte die
verandert in een vruchtbare grond. Op deze derde advent zien we in de
schikking de aarde met daarin tekenen van hoop. Lichtpuntjes, die uit het
donker omhoog wijzen. De kleur roze: het licht van Pasen schemert door het
paars heen. Het blauw symboliseert stromend levend water. De bolletjes die
uitlopen staan symbool voor verwachting: je ziet nog weinig, maar als we
geduld hebben zullen ze verrassend mooi bloeien.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. M. Mulder en dhr. J. Jans
Volgende week: Mevr. Eshuis en dhr. H. Odink
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: Annie Otten en Jannie Hakkers
Volgende week: Geurtje Reijerse en Lisanne Eshuis
Op deze derde zondag van advent is ds. Van Asselt uit Nijverdal de
voorganger. Vanavond is er in de Stephanuskerk een vesperdienst, geleid
door ds. Langbroek. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Aansteken adventskaars door Pien; zingen
kaarsenlied; Stil gebed, bemoediging en groet; Psalm 43:3,4; verootmoediging; Woord van Gods genade; Leefregel - Mattheus 22: 35 t/m 40; Lied
439:1,3; Gebed - om het licht van de Geest; Advent + Kerstproject voor de
kinderen; Kinderen gaan naar de nevendienst; Schriftlezing: Psalm 24+
Openbaring3: 7 en 8; Psalm 24:1,2,5; Verkondiging - Poorten wijd en deuren
hoog !!; n.a.v. Psalm 24:7,9; Lied: 435:1,3,4; Dankgebed en voorbeden;
Inzameling van de gaven; Slotlied: 442; Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. J. Muis-Kelder en dhr. B. Schraa
Volgende week: Fam. G. Grendelman en mevr. E. Pothof
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jos Muis
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Mededelingen kerkelijk bureau: Het kerkelijk bureau is gesloten van 25 december 2017 t/m 5 januari 2018. Denkt u aan het inleveren van de declaraties van het boekjaar 2017? Graag ontvangen wij deze voor 20 januari 2018.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Bericht van OPA! Let op! op vrijdag 29 december is er geen inzameling van
oud papier bij de Hessenwegkerk. Bestuur OPA
Noaberlunch! Bij het oude Noaberschap hoorde dat je van tijd tot bij elkaar
langs ging. Je zag elkaar en nieuwtjes werden uitgewisseld. Daar komt het
tegenwoordig niet altijd meer van. Maar daar willen wij graag een klein
beetje verandering in brengen met de Noaberlunch. Ieder tweede woensdag
van de maand wordt er in de Esch tussen de middag soep met broodjes
geserveerd (dus u komt niet op de koffie). Maar voorop staan ontmoeting en
gezelligheid. Wij hopen dat wij u zo op een aangename wijze aan uw
‘Noaberplicht’ kunnen laten voldoen! Waar: “de Esch”; datum: woensdag 10
januari 2018; tijd: 11.00 – 13.30 uur; kosten: geen; opgave t/m: maandag 8
januari: bij: 262216 of jtmeerveld@hotmail.com
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
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, is nu in Isala,
Dokter van Heesweg 2, 8025 AB, Zwolle. We hopen met haar dat de
operatie geslaagd is en dat ze weer snel naar CFH kan.
Hartelijk dank voor het bloemstuk van afgelopen zondag. Dat heeft me heel
goed gedaan. Hartelijke groet, Johanna Stegeman- Grendelman.
Hartelijk bedankt voor het mooie bloemstuk dat wij hebben ontvangen
vanuit de Hessenwegkerk na het overlijden van Gerard. Fam. Muis,
Kolibriestraat 11.
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
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Feyoena Heem; 9.00u zingen in RZ-ziekenhuis en/of in Clara Feyoena Hee
m; 10.15u einde (vroeg genoeg om nog naar een “gewone kerkdienst” te
kunnen en vóór aanvang van de diensten in de tehuizen). NB: Aanmelden is
niet nodig en tussentijds “instappen” mag natuurlijk ook! niet vergeten, zet
het alvast in je agenda, want je bezorgt daarmee de luisteraars, medezangers
en jezelf(!) een gezegende Kerst. Meer weten? Bel met Jet Hiemstra (tel.
260789), Harry Overweg (tel. 264687) of Marja Nijmeijer (tel. 232694).
Interkerkelijk koor Zevenmaal zingt Festival of Lessons en Carols. Op dinsdag 19 december om 20.00 uur wordt in de Höftekerk opnieuw een Festival
of Lessons and Carols gezongen door Interkerkelijk koor Zevenmaal. Dit is
een bijzondere viering uit de Engelse kersttraditie die bestaat uit negen
Schriftlezingen, afgewisseld met kerstliederen (deels in samenzang), carols,
hymns en koorwerken. Hierin wordt het verhaal verteld van de val van de
mensheid, de belofte van de Messias en de geboorte van Jezus. De toegang
voor dit Festival is € 5,00 voor volwassenen en € 2,50 voor kinderen tot 12
jaar. U bent van harte uitgenodigd!
Geef hoop aan een kind op de vlucht - Geloof, hoop en Syrië. De oorlog in
Syrië duurt al meer dan zes jaar. Kinderen groeien er op met de dagelijkse
angst voor geweld of hebben op de vlucht alles achter moeten laten. Sommige kinderen hebben zelfs nooit vrede gekend. Naast al het leed dat deze kinderen doormaken, staat ook hun toekomst op het spel. Door al het geweld
zijn duizenden scholen verwoest en gesloten. In relatief veilige gebieden zijn
klassen door de grote toestroom van vluchtelingen juist overvol en is lesgeven bijna onmogelijk. Ouders maken zich grote zorgen over de toekomst van
hun kinderen. Met het project ‘Geen verloren generatie’ helpt de Raad van
Kerken in het Midden Oosten (MECC) vluchtelingenkinderen in Syrië met
onderwijs. MECC geeft bijles aan leerlingen met een onderwijsachterstand,
helpt kinderen uit arme gezinnen met schooluniformen en boeken, knapt
schoolgebouwen op, traint docenten om te midden van deze oorlog toch les
te kunnen geven en ondersteunt ouders en kinderen met traumaverwerking.
We mogen deze generatie van Syrische kinderen niet verloren laten gaan.
Geef hen hoop, juist met Kerst, en geef aan de collecte! Behalve via de
collecte kunt u ook uw bijdrage storten op rekeningnummer
NL65RABO0324986521 t.n.v.: ZWO Protestantse Gemeente HardenbergHeemse o.v.v. Kinderen in de Knel, Geloop, hoop en Syrië. Namens de
ZWO commissie van harte bij u aanbevolen!
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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: Esther van Dijk: gr. 1-4; Renate Bruins: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Elise Pothof; Anna de Vries; Marjolein Hoekman
Volgende week: Judith Schutte; Danike Hamhuis
1e Kerstdag: Linda Nijman; Feronia Dorgelo- Schottert; Marike Veurink
Lector: Willemien Veurink
Orde van de morgendienst: Het thema van de dienst is vanmorgen: Bloemen
in de woestijn. Mededelingen, Lied 85:1,3, Onze Hulp en Groet, Lied 462,
Atacama woestijn Noord Chili in bloei; https://www.youtube.com/watch?
v=k6df_isr1eA, gebed, projectverbeelding KND, projectlied, Jesaja 35: 1-10,
Lied 455: 1 en 3, preek, Lied 608, gebeden, de ‘eetbare kerk’, collecte, Lied
416, zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Meilink; Volgende week: fam. Hein
Kindernevendienst: Mireille Breukelman: gr. 1-4; Dianne Waterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jeanien Nijman; Mariette Zoer; Volgende week: Alien
van de Akker; Lizeth ten Have; Meike Olsman; 1e Kerstdag: Karin Wilpshaar; Melanie Lamberink; Wendy Lambers; Doreen Olsman
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Jeremia 30:1-11; dinsdag: Jeremia 30:12–31:1;
woensdag: Jeremia 31:2-14; donderdag: Jeremia 31:15-22; vrijdag: Jeremia
31:23-30; zaterdag: Jeremia 31:31-40; zondag: Titus 1:1-16
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Stegeman- Grendelman, Rheezerweg 22, uit de Witte
of Lambertuskerk naar mevr. J. van de Torre, Larixweg 2, en uit de
Matrix naar ????
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
19 dec. Mevr. J. Ypma-Okma, Weidehuisstraat 26, 7771 WD Hardenberg,
83 jaar
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20 dec. Mevr. M.G. Bruins-Briëer, Jachthuisweg 1, 7798 CM Collendoorn,
80 jaar
20 dec. Mevr. A.W. Koers- van der Gaast, Edeliinckstraat 68, 7773 CZ Hardenberg, 79 jaar
22 dec. Dhr. W. Rijstenberg, Rheezerweg 48, 7794 RH Rheeze, 75 jaar
23 dec. Mevr. A.B. Koops- Roseman, Rheezerweg 55, 7771 WJ Hardenberg,
83 jaar
SIEN-dienst. In de Sionskerk, Oudeweg 22 te Mariënberg, vindt vanmiddag
om 15.00 uur een aangepaste kerstfeestviering plaats voor mensen met een
verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien - Regio Ommen
Er wordt muzikale medewerking verleent door de Broederband uit Beerzerveld. Voorganger is ds. L. van Rikxoort. 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 warme chocolademelk.
De activiteitencommissie van de Hessenwegkerk gaat ook dit jaar weer een
oliebollen verkoop organiseren op 30 december. De opbrengst van de actie
gaat naar het interieurfonds van de Hessenwegkerk. Wie Jaap kent, weet dat
u weer puike bollen kunt verwachten. U kunt ze bestellen in verschillende
varianten: Naturel of met krenten. Ook kunt u weer genieten van de heerlijke knieperties gebakken o.l.v. Ineke Meinen. Voor 10 oliebollen betaald
€ 6.00 en de knieperties 10 voor € 1,50 of 30 voor € 4,00. U kunt bestellen
via de inleverbon uit Kerkklank of die u uitgereikt krijgt na de dienst van 17
dec. per tel. is ook mogelijk bij Jaap 262216 of 216807 U kunt uw bestelling
op- halen bij de Hessenwegkerk op 30 dec. van 9.00 tot 14.00 uur. Op deze
dag is er ook losse verkoop van oliebollen en knieperties. Bestuur activiteiten commissie.
De Heemser Cantorij repeteert dit jaar voor het laatst a.s. dinsdagavond 19
december tussen 18.30 en 19.30 uur in gebouw "Aerninckhoff". In het
nieuwe jaar beginnen we D.V. weer op dinsdag 9 januari, eveneens in
gebouw "Aerninckhoff". En......nog steeds mannen gevraagd!
Kerstpakketten actie 2017 “samen delen”. De werkgroep "Samendelen" een
initiatief van de gezamenlijke kerken uit Hardenberg -Heemse en Radewijk
willen net als voorgaande jaren kerstpakketten maken en uitdelen aan mensen met een klein inkomen. Daarvoor doen wij een beroep op de gemeente
om voedselproducten te komen brengen om hiermee kerstpakketten te maken b.v. koffie, thee, pastaproducten, nootjes, pannenkoekmeel, suiker enz.
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kortom wat een gezin nodig heeft. Op woensdag 20 dec. a.s. kunt u dit brengen bij de Esch, Hessenweg 47, van 18.30 tot 20.00 uur. Een gift is ook welkom op rekening NL 30 RABO 0324 9606670 t.a.v. Samendelen diaconie
Protestantse Gemeente Hardenberg/Heemse. Voor inlichtingen kunt u bellen
met T. van Faassen, tel 263081 of H. Nijeboer tel 264107. Mogen wij rekenen op uw bijdrage? Bij voorbaat dank. Commissie Samendelen.
Aanstaande zondag vanaf 18.15 uur een levende kerststal, aansluitend een
gezamenlijk kinderkerstnachtdienst om 19.00 in de Hessenwegkerk. We
willen de kinderen vragen een potje te versieren en hier een nep lichtje in te
doen zodat we deze tijdens de dienst een mooi plekje in de kerk kunnen
geven. Voorganger ds. Dorgelo, pianist Koen Kremer. Komt allen!
Kerstnachtdienst. Zondag 24 december wordt om 21.30 uur in de Witte of
Lambertuskerk de kerstnachtdienst gehouden. Medewerking wordt verleend
door het Mannenensemble van het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor
o.l.v. Jan Quintus Zwart. Kees Bakker begeleidt de samenzang. Ds. Leo van
Rikxoort is de voorganger. Na afloop is er glühwein en warme chocolademelk. Welkom!
Stop met het terugsturen van asielzoekers naar Afghanistan. Kerk in Actie
roept, samen met Amnesty en andere organisaties, Nederland en andere
Europese landen op te stoppen met het uitzetten van Afghanen naar hun
thuisland. Terwijl het aantal burgerdoden in Afghanistan naar recordhoogte
stijgt, dwingen Europese landen steeds meer uitgeprocedeerde Afghaanse
asielzoekers terug te keren naar hun land. Daar lopen ze een reëel risico
gemarteld, ontvoerd of gedood te worden. Kom in actie en teken s.v.p. de
petitie van Kerk in Actie en Amnesty International. Op de website van
Amnesty kunt u de petitie ondertekenen en versturen. Van harte bij u
aanbevolen door de ZWO commissie.
Kerstzang 1e Kerstdag in Oostloorn, Clara Feyoena Heem en RZ-ziekenhuis.
Net als voorgaande jaren gaan we weer bekende christelijke kerstliederen
zingen op 1e Kerstdag 25 dec. a.s. voor de bewoners en zieken in Clara
Feyoena Heem, Oostloorn en R.Z. ziekenhuis in Hardenberg onder muzikale
begeleiding van de familie Nijmeijer uit Bergentheim. Dus, hou je van zinen? Zing dan mee! Iedereen is van harte welkom, ook als je geen geoefende
zanger bent. Het tijdschema en de routing is veranderd ten opzichte van
voorgaande jaren. Tijdschema: 7.00u aanvang in Oostloorn; 8.30u koffiepauze, daarna gaat 1 groep naar RZ-ziekenhuis, de andere groep naar Clara
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