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

Gemeente

zondag 17 juni 2018; 12e jaargang nr. 24.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
Ouderling: dhr. E. van Faassen / Diaken: dhr. H.J. Bouwhuis
Organist: dhr. B. Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. J. Eertink, Rijssen
Ouderling: mevr. H. Otten / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. K. Bakker / Diaken: dhr. J. Meilink
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. T. Waalewijn
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mevr. H. Hubert
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek
Ouderling: dhr. W. Meinen / Diaken: dhr. A. Hakkers
Organist: mevr. H. Smit
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort; H.A.
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
19.00 uur: Tentdienst: ds. P.J.H. Noordmans
Bij de diensten
Collecten: 1e Binnenl. Diac./inloophuis als rustpunt 2e Kerk; Uitgang:
Zending
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Otten en dhr. W. Herbert
Volgende week: Mevr. M. Mulder en mevr. H. Platjes
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: Geurtje Reijerse;
Volgende week: Gerlinde Odink
Fijn, dat u en jij er bent! Drs. Eertink is de voorganger. Samen met hem
een gezegende dienst gewenst! In de Stephanuskerk gaat vanavond ds.
Langbroek voor. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Lied 975 : 1; Stilgebed; Votum en
groet; Lied 103 : 1 en 3; NT vermaning/bemoediging; Lied 835 : 1;
Gebed om de Heilige Geest; kinderlied 171; gesprek kinderen; kinderen
naar kinderkerk; Schriftlezing: Handelingen 12 : 1-12; Lied 91 : 3 en 5;
Overdenking n.a.v Handelingen 12 : 1-12; Lied 905 : 1 en 4; Dankgebed
en voorbede; Collecte; Lied 904 : 1 en 3; Zegenbede.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. J. Muis-Kelder en dhr. A. Meijer
Volgende week: Mevr. A. Makkinga; dhr. F. Welink en mevr. A. Mensink
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.
Kindernevendienst: Marieke Grendelman: gr. 1-4; Jacoba Nijzink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Renate Bruins; Danike Hamhuis
Volgende week: Janine Roepers; Lisa Kappert
Lector: Karin van Beugen
Orde van de morgendienst: Het thema van vanmorgen is: Eigen Schuld!?
Lied 22: 1 en 2, Onze Hulp en Groet, Lied 806, gebed, KND,
Wegzendlied 171, lezingen/preek gedeeltes uit Job, Lied 945, dankgebed
en voorbede, collecte, Lied 425.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Brunink; Volgende week: fam. Meilink
Kindernevendienst: Mireille Breukelman: gr. 1-4;
Oppasdienst vandaag: Gerja Kuiperij; Willy de Haan

2

Volgende week: Mariette Zoer; Mirjam Meilink

Orde van de morgendienst: Kerk en schooldienst met thema
Vader(dag); kaarsenlied 287:1, 2; Votum en groet; Klein Gloria; zingen
Goede morgen welkom allemaal; Gebed; zingen God kent jou vanaf het
begin; Inleiding op de dienst; Lezing Luc 15: 11-24; Zingen Welkom
thuis; Gedicht: Mijn hemelse Vader; zingen Je bent een parel in Gods
hand; knd; preekje; terug van knd; zingen Abba Vader; gebed; collecte;
zingen: Dank U voor deze nieuwe morgen; zegen met gezongen amen
Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster: maandag: Job 28:1-28; dinsdag: Job 29:1-20; Woensdag:
Job 29:21–30:19; donderdag: Job 30:20-31; vrijdag Job 31:1-15; zaterdag
Job 31:16-40; zondag: Job 38:1-15
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Koops, Rheezerweg 55, uit de Matrix naar dhr. van

Braak, Edelinckstraat49.
Inspiratieavond Buddy Project Hardenberg. Dinsdagavond 19 juni is er
vanaf 20.00 uur een inspiratieavond in de Sjaloomkerk, Hessenweg 57 in
Heemse. Graag nodigt de Werkgroep Diaconaal Platform u daarvoor uit!
Kom geheel vrijblijvend langs en laat u informeren. Het derde Buddy
Project Hardenberg zal in september starten. Van harte aanbevolen. De
Diaconie.
Oud Passage dames fietstocht. Dames wij gaan weer fietsen en wel op dinsdag 19 juni. Bij slecht weer een week later op dinsdag 26 juni. Vertrek vanaf
"de Schakel" om 19.00 uur Neem gerust een buurvrouw of vriendin mee.
Groetjes Leny Mulder.
Collecte voor The Home of Hope and Dreams. Op zondag 24 juni a.s. is de
eerste collecte in alle diensten voor The Home of Hope and Dreams. Zonder
uw financiële hulp redt de stichting het niet. Wilt u liever uw bijdrage overmaken? Dat kan op rekeningnummer NL73RABO 0121662349 t.n.v.
Stichting Home of Hope and Dreams Uganda, Hardenberg. Wilt u het werk
van deze stichting steunen?
Hallo allemaal, de vakanties staan weer voor de deur en dus een goed moment om een gezamenlijke activiteit voor kinderen en hun ouders te organiseren. Op 1 juli zijn jullie na de gezamenlijke kerkdienst van harte welkom

3

bij de zandverstuiving de Rheezerbelten. Voor de jongere kinderen gaan we
een zandkasteel bouwen wedstrijd houden. Dus neem allemaal je schepjes,
emmertjes en vormpjes mee! Voor de oudere kinderen en tieners gaan we
een GPS spel doen. Daarnaast zijn er leuke spellen aanwezig zoals Jenga,
Kubb, en Jeu de boule, badminton etc. Natuurlijk beginnen we met koffie en
ranja en hebben we een broodje na afloop. Dus ben je jong of voel je je jong,
je bent van harte welkom op zondag 1 juli in de kerk en bij de Rheezerbelten. Groeten Danielle Konkelaar, Herma Mulder en Gerda Kappert
Het eerste seizoen van TEENZ is een feit. We hebben dit vorige week
feestelijk afgesloten met een BBQ bij de Fam. Hoekman. Het was een avond
waar we samen, eerst met de jeugd en later met de ouders erbij, terug hebben
gekeken op het afgelopen seizoen. We zijn tot de conclusie gekomen samen
met de jeugd en de ouders dat TEENZ een vervolg moet krijgen. Daarom
hebben we als leiding besloten om na de vakantie op 21 september opnieuw
van start te gaan met een nieuw seizoen TEENZ. Ga je naar het voortgezet
onderwijs en heb je zin om het volgend seizoen aan te schuiven. Meld je je
dan aan bij een van de leiding gevende. Arjan Veurink, Frits van Dijk , GertJan Mulder, of Danielle Konkelaar.
De activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk geeft u hierbij
de datums door dat u spullen kunt brengen op de parkeerplaats van de
kerk van 10 tot 12 uur en wel op zaterdag 23 juni - 7 juli, als u het niet
zelf kan brengen willen wij het ook wel halen, dan kunt u contact opnemen met G.J. Bolks tel.nr. 263005 of H. Stroeve tel.nr. 264873. Ook staat
dit jaar de oud ijzer container van 15 juni tot 30 juli bij de fam. J.H. Pullen Roelofs Mulderweg 4 tel.nr.262484. En als u ons een handje wilt
helpen op de rommelmarkt van 14 juli dan kunt u contact opnemen met
T. Breukelman tel.nr. 262204 of S. Betting tel.nr 262021,en u kunt er ook
nog even over nadenken of u iets wil bakken voor de gebakskraam, dan
horen wij dat graag van u .
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijd:
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. Lucas Meulenkamp, Heemserveldweg 3, is vorige week
ongelukkig gevallen, waarbij zijn heup gebroken is. Hij is nu in CFH om te
revalideren (Rev Unit 2 K18). Veel sterkte toegewenst!
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Huwelijksjubileum: Jan Henk en Ria Klokkers –Meier, Capellastraat 12,
7771 XM, zijn 18 juni 25 jaar getrouwd. Vanaf deze plaats feliciteren wij
hen hartelijk met dit jubileum en wensen hen samen met hun kinderen en
allen die hen lief zijn nog vele gezegende jaren toe.
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk dat wij afgelopen zondag vanuit
de kerk mochten ontvangen. Henk en Alide Koops
Wijkkerkenraad Heemser Esch vergadert op donderdag 21 juni om 19.30 uur
in de Esch. De vergaderstukken zijn verzonden of liggen in het postvakje.
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
Let op!! Per 1 juli kunt u alleen kopij voor Kerkcontact per mail
aanleveren tot uiterlijk donderdagavond 18.00 uur.
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl
Wijkgemeente Heemse West
Overleden. Donderdag 7 juni is op 94-jarige leeftijd mw. Klaaske Drenthen
– Bakker overleden. Voorheen woonde ze aan de Polenweg en de laatste
periode van haar leven verbleef ze in Oostloorn. De begrafenis vond jl.
woensdag plaats op ‘Larikshof’, na een dankdienst voor haar leven die werd
gehouden in de Witte of Lambertuskerk. We denken aan haar kinderen,
klein- en achterkleinkinderen en allen die haar moeten missen en bevelen
hen in Gods hoede.
Onze zieken. Dhr. A. Koopman, Eikenlaan 8, verblijft in het Röpcke Zweers
Ziekenhuis. Mw. H.J. Warmink-Waterink, Grote Esweg 13, verblijft nog in
het ziekenhuis te Deventer. 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!
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Permanente educatie. Maandag 18 en dinsdag 19 juni ben ik in Doorn voor
een cursus update kerkorde. LvR
Heel hartelijk bedankt voor alle felicitaties, in welke vorm dan ook, die wij
mochten ontvangen voor ons 50 jarig huwelijksfeest op 7 juni jl. Het heeft
ons ontroerd. Wij zijn dankbaar dat we deze dag in goede gezondheid
mochten vieren. Be en Hillie Wolbink-Mulder.
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
Doop: In de avonddienst vandaag 17 juni wordt in de Stephanuskerk het
zoontje van Harm en Liedeweij Roeten gedoopt. Eerder kon de doop vanwege omstandigheden niet doorgaan. Wij zouden fijn vinden als velen de
doopdienst komen meevieren. Bastijn is geboren op 21 januari 2018 en zijn
doopnaam is Koenraad Wiebe. Het gezin woont in de Marslanden, Kamferbekestraat 47, 7773 CS. Wij feliciteren de ouders en familie en wensen hen
zegen toe.
Op vrijdag 22 juni trouwen Sander Kok en Danielle Bruinsslot. Zij wonen
Jongsmalaan 13. Het kerkelijk huwelijk vindt plaats in het Witte Kerkje te
Geerdijk. De dienst begint om 15.00 uur en ds. Martin Voet is de voorganger. We wensen Sander en Danielle veel plezier op deze dag, een geweldig
feest en Gods zegen.
Zondag 3 juni ontvingen wij ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk een
heel mooi bloemstuk, zijn daar bijzonder blij mee en vinden het zeer attent.
Hartelijk dank. Gerrit en Geeske Scholten.
‘Twee jaar na het overlijden van mijn lieve vrouw Gerrie Janny van BraakDrayer kreeg ik afgelopen zondag de bloemen uit de Matrix. Ik was en ben
ontroerd. Hiervoor hartelijk dank. Henk van Braak
Tienerdienst: Volgende week zondag 24 juni, is er weer een tienerdienst
in Matrix. Renske en Gerdie gaan onder de kerkdienst van 9.30 uur de
tienerdienst verzorgen in een aparte ruimte. De tienerdienst is voor jeugd
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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 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
Wijkkerkenraad en Beroepingscommissie: Hoera, we hebben weer een
predikant (bij) in wijk Marslanden! Vorige keer schreven we dat de
gemeenteleden op de gemeenteavond op 30 mei unaniem in hebben gestemd
met de voorgedragen kandidaat, ds. Yvonne van Benthem – de Ridder. Er
zijn die week erna geen bezwaren ingediend tegen de verkiezingsprocedure.
We hebben daarom afgelopen week ds. Yvonne van Benthem – de Ridder
kunnen beroepen. En, ds. Yvonne van Benthem heeft het beroep aangenomen! Daar zijn we heel erg blij mee. We zijn gelijk doorgegaan met de laatste stap, de approbatie aanvraag bij de Classis. De Classis bekijkt dan of we
het beroep volgens de procedures gedaan hebben, dat doen ze door allerlei
documenten te bekijken. Afgelopen maandag, 11 juni, is de approbatie verleend. Het is dus nu helemaal officieel! De intrededienst zal op 16
september gehouden worden. Hartelijke groet, De wijkkerkenraad en de
beroepingscommissie.
Actie voor de voedselbank. De afgelopen weken heeft u tasjes mee kunnen
nemen om uw bijdrage aan de voedselbank mee te kunnen nemen.
Afgelopen zondag heeft u massaal gehoor gegeven om de goed gevulde
tasjes met inhoud mee te nemen naar de kerk. Het waren er veel meer dan
we van te voren hadden ingeschat. Wij danken iedereen die, ook met de
zware tassen van de buren heeft ‘gezeult’ . Het is mooi om te zien dat we als
gemeente van Christus ook op deze manier mogen omzien naar elkaar! Elk
steentje dat we bij kunnen dragen helpt!
Zondagsviering. Afgelopen zondag hebben we met Ds. Noordmans stil
gestaan bij de zegen van de dood en opstanding van Jezus. Komende zondag
is het kerk en schooldienst met groep 3 van de Marsweijde. Ellen Kolthof
heeft samen met de school de dienst voor bereid.
Sing In 2018. Het was een mooie avond ! Samen met GKV De Levensbron
organiseerden we zondagavond 10 juni om 19.30 uur een sing-in in het
parkje tegenover de Matrix (aan de Boesemeer). De Jongerenband Band
Bergentheim (JoBB) en een koperensemble waren aanwezig om de samenzang te begeleiden. Omdat we vacant zijn heeft Ds. Breunesse namens onze
wijkgemeente de sing-in geopend. Na afloop was er koffie en thee. We
hopen op een vervolg in 2019!
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Oproep nieuwe bezoekmedewerkers. Lijkt het je leuk om ook als bezoekmedewerker aan de slag te gaan, meld je dan aan! De bezoekmedewerker heeft
een belangrijke contactfunctie bij bijvoorbeeld gemeenteleden die nieuw in
onze wijk komen wonen, geboortes, jubilea of ouderen. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je beschikbaar bent voor het bezoekwerk en welke vorm van
bezoekwerk je voorkeur heeft. Voor meer informatie of aanmelden kan je
terecht bij Gerhardus de Haan, telefoon 0523-852157. Je mag ook een email
sturen naar pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl
Examens. De uitslagen van de examens in het voorgezet onderwijs zijn
bekend. We hopen dat je bent geslaagd. Dan van harte gefeliciteerd. Moet je
nog een herexamen doen, dan heel veel succes toegewenst.
Vacatures: Vele handen maken licht werk. Dat is ook zo in de kerk. Om het
werk door te laten gaan kunnen we extra hulp goed gebruiken! Wij willen u
vragen eens na te denken over wat uzelf kunt bijdragen; - meedenken over
de vraag waar we als kerk in de Marslanden naar toe willen en helpen daar
vorm aan te geven - het bezoeken van gemeenteleden die je bezoek erg op
prijs stellen - meehelpen om aansprekende goede doelen te vinden en
daarvoor geld in te zamelen, dichtbij en ver weg. 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
: 06-20535961. U mag ook een voicemail inspreken of een email sturen
naar: pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl. U wordt dan zo spoedig
mogelijk 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
Let op!! Per 1 juli kunt u alleen kopij voor Kerkcontact per mail
aanleveren tot uiterlijk donderdagavond 18.00 uur.
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl
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