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

Gemeente

zondag 17 september 2017 11e jaargang nr. 38.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
Ouderling: dhr./mevr. Stegeman / Diaken: dhr. J. Batterink
Organist: dhr. B. Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: drs. J. Eertink, Rijssen
Ouderling: mevr. A. Polman / Diaken: dhr. H. Odink
Organist: dhr. E.H. Lamberink
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. A. Meijer / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: mevr. E. Kolthof
Ouderling: mevr. M. Flim / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. E. Odink
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: dhr. R. Schoemaker / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. K. Bakker
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Scholing, Hooge
veen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalder: ds. W. v.d. Wel

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Vredeswerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. P.R. Pot en dhr. J. Jans
Volgende week: Mevr. M. Mulder en dhr. H. Odink
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: Ina en Soria van Uffelen
Volgende week: Herma Mulder en Ruth v.d. Haar
Vanmorgen gaat drs Eertink uit Rijssen voor. De avonddienst wordt gehouden in de Stephanuskerk. Ds. Van Rikxoort gaat voor en de lezing is dan
Matteüs 13: 24 - 30 en 36 - 43. Een goede en gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Lied 868: 1,2 en 3; stilgebed; votum en
groet; Lied 93: 1,3 en 4; NT vermaning; Lied 935: 1,2 en 3; gebed; kinderen
naar kinderkerk; Bijbellezing uit: 2 Koningen 6 : 8-23; lied 91 : 5 en 7;
overdenking; lied 913: 1 en 4; gebed; collecte (kinderen kunnen worden
opgehaald bij de oppasdienst); Slotlied 422: 1,2 en3.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. B. Stegeman-v.d. Berg en mevr. A. Mensink
Volgende week: Fam. F. Hamhuis-de Jonge en dhr. H. van Groningen
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jeroen Marissen
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: Hester op de Haar: gr. 1-4; Renate Bruins: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mariska en Anna de Vries; Marjolein Hoekman
Volgende week: Danike Hamhuis; Janine Roepers
Lector: Jan Noorlander
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Orde van de morgendienst. Vanmorgen nemen wij afscheid van enkele
ambtsdrager en mogen wij ook enkele ambtsdragers (her)bevestigen. Het
thema van vanmorgen is: “Kom erbij!” Welkom, 103: 1 en 9, Onze Hulp en
Groet, 218, Gebed, film: https://www.youtube.com/ watch?v=MILmVd1fqg
168: 1, 2 en 4, Lucas 17: 11-19, 804, preek, 912: 1, 2, 5 en 6, 344, Gebeden,
Collecte, 419, Zegen, Amen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Brunink; Volgende week: fam. Mulder
Kindernevendienst: Marcia Zoomer; Truus Meinen: gr. 1-4; fam. Grootenhuis; Dianne Waterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mirjam Hakkers; Wendy Lambers
Volgende week: Gerja Kuiperij; Karin Wilpshaar;
Orde voor de morgendienst. afkondigingen; zingen geroepen om te zingen
24:1,2; Lied 216; Bemoediging en groet; zingen: Klein Gloria; Lied 186;
kinderen gaan naar de nevendienst; gebed van toenadering; Lied 868:1;
Gebed; Schriftlezing Lucas 19: 1-10 (BGT); luisteren en meezingen Geef
mij nu je angst Passion 2011; Preek Thema: een open huis; Lied 531:2,3;
Kinderen komen terug uit de nevendienst; Afscheid ambtsdragers en
verlenging periode van ambtsdragers; Gebeden; Collecte; Lied 416; Zegen.
Na de dienst drinken we koffie en vervolgen we de STARTZONDAG.
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Exodus 32:15-35; dinsdag: Exodus 33:1-11; Woensdag: Exodus 33:12-23; donderdag: Exodus 34:1-18; vrijdag Exodus 34:1935; zaterdag: Galaten 5:13-26; zondag: Galaten 6:1-18
De bloemen van de startdienst uit Heemse zijn naar het kostersechtpaar
van de Hessenweg en Witte of Lambertuskerk Jaap en Tiny Meerveld
gebracht, uit de Matrix naar Gerton en Gerdie Odink, Veldsinklaan 22.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
18 sept. Dhr. P. Veenhuysen, Ulfershof 18, 7771 VZ Hardenberg, 87 jaar
20 sept. Mevr. D. Lopers- Jonkers, Clara Feyoena Heem, 86 jaar
21 sept. Mevr. Z.H. van der Kamp- Olthuis, Schoutenhof 39, 7773 CC Hardenberg, 79 jaar
22 sept. Dhr. E.J. Bolks, Rheezerweg 73/13, 7771 TD Hardenberg, 80 jaar
23 sept. Dhr. J.P. Welleweerd, Berkenlaan 13, 7771 DG Hardenberg, 82 jaar
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23 sept. Mevr. J. Mulder- Jansen, Stoetendijk 3, 7797 RH Rheezerveen, 75
jaar
24 sept. Mevr. I.G. Valkman- van Dijk, Clara Feyoena Heem. 79 jaar
24 sept. Mevr. G.W. Brink- Kempenaar, Elzenlaan 2, 7771 DL Hardenberg,
77 jaar
Bedankt! De startzondagcommissie en de koster wil ik hartelijk bedanken
voor de fantastische organisatie van de startzondag. Petje af! LvR
Versterk de kerk in het Midden-Oosten. Op zondag 24 september a.s. is de
eerste collecte in de dienst bestemd voor de “kerk in het Midden-Oosten”.
Evenals vorig jaar wordt er op deze zondag aandacht besteed aan de benarde
situatie van de kerk en hun leden in het Midden-Oosten door het uitspreken
van een gebed en/of het zingen van een lied. Behalve via de collecte kunt u
ook uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v.
ZWO protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. Versterk de Kerk in
het Midden-Oosten. Namens de ZWO commissie en het College van Diakenen van harte bij u aanbevolen!!
SIEN-dienst 24 september. In de Hervormde Dorpskerk, Brink 4, te Den
Ham, vindt zondag 24 september een aangepaste kerkdienst plaats voor
mensen met een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien
- Regio Ommen (voorheen Philadelphia). Voorganger in deze dienst is Ds. G.
de Goeijen. 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.
De humanitaire ramp op Sint Maarten. Doordat er een landelijke inzameling
is gehouden voor de situatie op Sint Maarten heeft de ZWO besloten om tot
nu toe geen aparte collecte te houden. Mocht u niet aan de landelijke
inzameling mee willen doen maar wel Sint Maarten willen steunen via het
kerkelijk kanaal dan kunt u uw bijdrage overmaken op rekeningnummer
NL65RABO0324986521 t.n.v. ZWO protestantse Gemeente HardenbergHeemse o.v.v. ramp Sint Maarten.
Oproep diaconaal platform Hardenberg. Het Diaconaal Platform Hardenberg
(DPH) zoekt vrijwilligers (m/v) die willen toetreden tot de stuurgroep.
Momenteel zijn er 2 vacatures, die men graag wil invullen. Hebt u of heb jij
enige kennis en ervaring in werkvelden zoals zorg, welzijn of inkomen, dan
zou het DPH graag met u/jou in contact willen komen. Graag aanmelden
via: dphsecretariaat@gmail.com
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Cadeautjesmarkt gaat ook weer een start maken, nu de herfst-winterperiode
is aangebroken. Wij komen elke woensdagmorgen om 9.30 uur bijeen in de
Schakel om leuke dingen te maken of gezellig met elkaar te babbelen. b.v.
keramieken, kaarten maken, breien, haken etc. Ben je creatief of wil je
gewoon een gezellige morgen, kom dan naar de Schakel op woensdag
27september starten we. De opbrengst van al onze gemaakte creaties gaat
naar een goed doel tijdens de cadeautjesmarkten begin december. Vind je het
vervelend om alleen te komen neem gerust een vriendin of buurvrouw mee.
Wil je meer informatie neem dan contact op met: Miny tel. 264877, Janny
tel. 260381, Hilly tel. 270888, Roelie tel. 270870.
VoTo . Het nieuwe seizoen in de kerk begint en daarom
krijgt u het VoTo programma in een mooie folder aangeboden. Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten rondom
het jaarthema ‘Kerkproeverij. Een open huis.’ De commissie vorming en
toerusting (VoTo) nodigt u van harte uit aan het programma deel te nemen.
Iedereen is welkom. U kunt zich tot 1 oktober op verschillende manieren
aanmelden, bijv. per mailadres voto@pknhardenbergheemse.nl of via de
bus in de Schakel. Mocht u de folder niet ontvangen, neem dan contact op
met uw wijkouderling of contactpersoon. Namens de VoTo commissie
wensen wij iedereen een inspirerend seizoen toe.
Kleding en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 6 oktober
van 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 7 oktober van 10:00
tot 13:00 uur wordt er weer een kleding en boekenbeurs gehouden in de Schakel. De opbrengst is bestemd voor het Diaconaal Jongeren Project. Heeft u thuis nog goede, schone bruikbare kleding (ook graag
kinderkleding) en boeken voor dit doel, dan kunt u deze inleveren op de
volgende adressen: fam.de Weerd, Klinkerweg 4; fam. Feenstra, Vechtvoorde 2; fam. Blaak, Eiberhof 21, fam. Imminga, Ondermaat 22; fam. van der
Velde, Loorlaan 4; fam. van Faassen, Eendekroos 15; fam. Bakker, Ganzebloem 6; fam. Heidotting, Löhnisweg 1. De niet verkochte kleding gaat
eveneens naar een goed doel! Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die
mee willen helpen met o.a. het sorteren van de kleding / boeken in de weken
voorafgaand aan de kledingbeurs, het sjouwen van de dozen het uitpakken
van de kleding en boeken. Voor meer informatie: Iena Imminga, tel: 262832
of ienaimminga@live.nl of Gerda van der Wel, tel. 272860
gerdavanderwel2@gmail.com
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Diaconaal Jongeren Project 2018. Het DJP project is afgelopen zomer geannuleerd vanwege te weinig deelname van de jongeren en gebrek aan leiding.
Wij hebben besloten als stuurgroep om dit project nu plaats te laten vinden
in de zomer van 2018, mits er voldoende aanmelding van de jongeren is en
de leiding rond is. Ben jij in de zomer van 2018 tussen de 16 en 24 jaar,
meld je dan aan voor deze werkvakantie. Aanmelden kan tot uiterlijk 1
november. Meer informatie over het project komt in de komende kerkklank. Opgave kan bij: Tjalling Alkema, tel: 260418 of
tjalling_alkema@hotmail.com of bij Evelien Bakker,
evelienbakker68@hotmail.com
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 21.00 uur kunt u collectemunten halen in De Esch.

Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Op zondag 10 september is overleden Lubertus Stoffers
op de leeftijd van 85 jaar. Een paar maanden na het overlijden van zijn
vrouw in februari is hij verhuisd van de Frans Halsstraat naar Oostloorn.
Zijn gezondheid was kwetsbaar en hij moest het erg kalm aan doen. Hij was
een rustige man, die het leven nam zoals het kwam. In het geloof dat zijn
ziel naar God zou gaan, is hij gestorven. Vrijdagmiddag vond de
crematieplech- tigheid plaats in de Lariks. We leven mee met zijn kinderen,
klein- en ach- terkleinkinderen en allen die hem zullen missen.
Onze zieken. In het “Huis aan de Vecht” verblijft nog steeds mevrouw M.
Koops. Naar omstandigheden gaat het redelijk met haar. We leven mee met
Alie en Albert Jan Odink, Kometenlaan 1. Helaas is een tweetal uitzaaiingen
geconstateerd, waarvoor ze de afgelopen week met radio-chirurgie behandeld is (intensieve bestraling). Heel teleurstellend, maar zij blijven de moed
erin houden, net als de behandelend specialist. Alie hoopt hierna weer verder
te kunnen met de chemokuren, die ze twee jaar moet ondergaan. Mw. Jenny
Lenters - Bril, De Kolk 11, is weer thuis. De operatie is goed verlopen, maar
het revalideren is best pittig. Heel veel sterkte
Wij werden zondag verrast met het mooie boeket bloemen uit de kerk.
Hartelijk dank daarvoor. Jaap en Tiny Meerveld.
Liedboekkoor: vanmorgen gaat het liedboekkoor voor de dienst lied 804
oefenen. We beginnen om 09.30 uur. Nieuwe leden zijn hartelijk welkom!
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Wijkkerkenraad Heemser Esch vergadert op woensdag 20 september 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 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. G.H. Bouwhuis-Sturris verblijft nog steeds in Aleida Kramer te Coevorden. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Nieuw leven. Op 4 september is Eva geboren, dochter van Ronny
Buitenhuis en Danielle Hierink, Weidebuurt 30. Eva is het zusje van Fleur.
Van harte geluk en Gods zegen gewenst! (Is al afgekondigd).
Ik was blij verrast met de bloemen van de kerk na mijn operatie en hartelijk
dank voor de kaarten, telefoontjes en appjes. Het gaat goed vooruit. Thea
van Weerden
Belijdenis doen? Denk je wel eens na over het doen van belijdenis en zou je
er eens over willen praten? Neem dan contact op met ds. Van Rikxoort (zie
onder).
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, tel. 250225 voor donderdagavond
18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
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Onze zieken. Gerton Odink, Veldsinklaan 22, is geopereerd in Zwolle. Een
spannende operatie in zijn hoofd. We hopen op goede berichten en wensen
Gerton en Gerdie veel sterkte en zegen. André van Beveren, Blanckvoortallee 16, werd deze week geopereerd. Het leek allemaal even heel
spannend, maar het gaat nu de goede kant weer op. Misschien is hij al weer
thuis als je dit leest. Als je wilt dat ik langs kom, laat je dit dan even weten?
Marslandendiensten. Vandaag het Startzondag. Thema: een open huis.
Voorganger: ds. Martin Voet. Volgende week gaat mevr. Ellen Kolthof voor.
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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