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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. J. Schipper, Dalfsen
Ouderling: mevr. G. Odink / Diaken: dhr. J. Lamberink
Organist: dhr. B. Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dr. J.C. Borst, Sleen
Ouderling: dhr. R. Schoemaker / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. A. Veurink / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: mevr. H. Davenschot
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij” ds. R. Tigelaar
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” mevr. H. Hubert
Organist: dhr. F. Kroon
19.00 uur: Hessenwegkerk: Heemse West: ds. H. Dorgelo; zangdienst
Ouderling: mevr. A. Polman / Diaken: dhr. H. Odink
Zaterdag 24 december Kerstavond
19.00 uur: Marslanden: De Levensbron: ds. J. Werkman
21.30 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. M. Bril / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: dhr. K. Bakker
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort;

gezinsdienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Geen dienst
Bij de diensten
e

e

Collecten: 1 Diaconie ; 2 Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds

Uitleg liturgische schikking voor de zondagen in de adventstijd en Kerst.
Vierde adventszondag. De spiegel die bij elke schikking wordt gebruikt
verwijst naar het thema “de wereld omgekeerd”. De spiegelstukken zorgen
ervoor dat er een “gebroken beeld” ontstaat: de gebrokenheid van de wereld,
de gebrokenheid van het leven. Er wordt steeds meer zichtbaar van de
droom over vrede. In Jezus is die droom werkelijkheid geworden. Op de
vierde adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukjes
uiteen- valt: dit wordt verbeeld door het gipskruid. De engel brengt Jozef op
andere gedachten. In de spiegel zien we dat verbeeld. De spiegelstukjes die
de afgelopen weken verwijderd zijn liggen op tafel.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. Y v.d. Velde/dhr. G. Kelder en dhr. J. Jans
Volgende week: Fam. G.J. Smit en dhr. H. Olsman
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: Herma Mulder en Ruth v.d. Haar
Volgende week: Lisanne en Marlies Eshuis
Vandaag is het de laatste zondag van Advent. Terwijl de dagen korter worden, wordt het in de kerk almaar lichter. Nog even en het is Kerst! Dr J.C.
Borst uit Sleen is vanmorgen de voorganger. Vanavond is er in de
Hessenwegkerk een zangdienst: 'Heemse zingt kerstliederen.' Een goede
zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; kind steekt adventskaars aan + gedichtje;
Psalm 24: 1 en 3; Votum en Groet; Psalm 24: 5; Gebed; Lied 25A: 1; Woord
van genade; Lied 25A: 2; Leefregel; Psalm 119: 30;aandacht+projectlied
kinderkerk; Ezechiël 16: 4-14; Lied 437: 1 en 4; Lucas 2: 12; Lied 437: 5 en
6; Preek; Lied 442; Gebed; Collecte; Lied 440: 1 en 4;Zegen gezongen
‘amen’.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. G. Gerrits-Schuldink en dhr. K. Bakker
Volgende week: Fam. F. Welink-Makkinga en dhr. J. Noorlander
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com.
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: Mariska de Vries: gr. 1-4; Marjo Marissen: gr. 5-8
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Oppasdienst vandaag: Esther van Dijk; Lisa Kappert
Volgende week: Danike Hamhuis; Janine Roepers; Celine Stoevelaar
Orde voor de morgendienst: Het thema van vanmorgen is: Leef je droom!
Ps. 24:1,4; Onze Hulp en Groet, aansteken 4e Adventskaars; Lied 435:1,4;
gebed, Lied van de Tien Woorden, project KND, projectlied, Mat. 1: 18-25,
Luther en het Kerstfeest, Lied 439:1,2,4, preek, Lied 442, gebeden, collecte,
Lied 444, zegen.
Orde voor de avonddienst: Het thema van deze ‘Heemse Zingt’ is: Kerst met
Luther. Vanavond werken ‘Vechtdal Voces’ en het gelegenheidskoor uit onze
eigen gemeente mee aan de dienst. Zij staan onder leiding van Anneke
Hamberg. Lied 477:1A,2K,3A, Onze Hulp en Groet, 505:1K,3A, 506:1+2
K, 3A, 507:1+2 K, 3+4A, Gebed, 433:1K,2V,3K,4M,5K, 481:1A,2K,3A,
483: 1,2,3A, Bijbellezing, Meditatie, 470:1+2K, 3+7A, 486:1K, 2+4A,
473:1A, 2K, 3A, Gebeden, Collecte (tijdens collecte zingen we) 496:1K,
2+4 A, Slotlied (staande) 498:1K, 2+5A, zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. de Haan; Volgende week: fam. Meilink
Kindernevendienst: Ilona Blonk: gr. 1-4; Gerdien Borger; Mariska
Marsman: gr. 5-8.
Oppasdienst vandaag: Wendy Lambers; Karin Wilpshaar; Volgende week:
Marieke Brunink; Mirjam Meilink; Jeanien Nijman; Indi van Faassen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Jesaja 7:18-25; dinsdag: Filippenzen 4:1-9;
woensdag: Filippenzen 4:10-23; donderdag: Jesaja 8:1-10; vrijdag:
Jesaja 8:11-23a; zaterdag: 8:23b–9:6; zondag: Johannes 1:1-14.
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Reiling, Kolibriestraat 1, uit de Witte of Lambertuskerk
naar dhr. H. Bouwhuis, Berkenlaan 18, gegaan, en uit de Matrix naar Jan en
Diny Dorgelo, Hundekovenstraat 50.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
19 dec. Mevr. J. Ypma-Okma, Weidehuisstraat 26, 7771 WD Hardenberg,
82 jaar
20 dec. Mevr. M.G. Bruins-Briëer, Jachthuisweg 1, 7798 CM Collendoorn,
79 jaar
20 dec. Mevr. A.W. Koers- van der Gaast, Edelinckstraat 68, 7773 CZ Hardenberg, 78 jaar
23 dec. Mevr. A.B. Koops- Roseman, Rheezerweg 55, 7771 WJ Hardenberg,

3

82 jaar
25 dec. Mevr. J. Stoffers- Wolf, Frans Halsstraat 3, 7771 WS Hardenberg,
80 jaar
25 dec. Dhr. G. Meijer, Edelinckstraat 60, 7773 CZ Hardenberg, 79 jaar
25 dec. Dhr. H. ten Brinke, Loorlaan 26, 7773 AM Hardenberg, 76 jaar
Heemse Zingt. Vanavond is er de laatste Heemse Zingt in de
Hessenwegkerk. Ik merk dat deze mededeling een beetje op
onbegrip stuit, maar het komende jaar zullen alle avonddiensten in de protestantse gemeente Hardenberg-Heemse in de
Stefanuskerk worden gehouden (met een enkele uitzondering, o.a. Paascyclus). Dit betekent dat Heemse Zingt ook verhuisd naar Hardenberg en dan
de naam ‘Hardenberg Zingt’ krijgt. Deze laatste Heemse Zingt zijn de Vechtdal Voces bij ons te gast. Zij worden versterkt door een gelegenheidskoor uit
onze eigen gemeente. Wij zingen samen bekende en ‘iets’ minder bekende
kerstliederen. Iedereen is van harte welkom.
Kerrstpaketten actie ook in 2016. 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. Hierbij doen wij een beroep op de gemeente om voedselproducten af te staan om hier mee kerstpakketten te maken. b.v. koffie, thee.
pastaproducten, nootjes, pannenkoekmeel, suiker enz. kortom wat een gezin
nodig heeft. Woensdag 21 Dec. a.s. kunt U dit brengen bij de Esch, Hessenweg 47 (de Kerk) van 18.30 tot 20.00 uur. Een gift is ook welkom op rekening NL 30 RABO 0324 960 670t.a.v Samendelen diaconie Protestantse
Gemeente Hardenberg/Heemse. Voor inlichtingen kunt U bellen met Tr. van
Faasen tel 263081 of H. Nijeboer tel 264107. Mogen wij rekenen op Uw
bijdrage Bij voorbaat dank com, Samendelen
Ouderengroep. Op donderdag 22 december a.s. wordt kerstfeest gevierd in
de Aerninckhoff. De middag begint om 14.30 uur. Er is een mooie liturgie
samengesteld. Na de pauze een kerstverhaal. U bent van harte uitgenodigd!
Voor vervoer: G.J. Bolks, tel. 263005.
Uitnodiging voor de Kerstzang op het Klepperplein in Hardenberg.
Donderdag 22 december 2016, van 19.15 tot ± 20.15 uur komen we
met broeders en zusters uit verschillende kerken bij elkaar, om tot eer
van God en samen met het publiek kerstliedjes te zingen. Ook u/jij bent van
harte welkom om hieraan mee te doen! Wij zijn vanaf 18.30 uur te vinden
op het Klepperplein in het centrum van de stad (tegenover Vögele, in de
witte tent). We zingen het bekende repertoire oude kerstliedjes en om
klokslag 20.00 uur het 'Ere zij God'. Tussendoor worden door een klein
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groepje ook andere liedjes gezongen, o.a. uit Opwekking en Engelstalig, om
daarmee het jongere publiek te bereiken. Kun je niet zingen en bespeel je
geen instrument? Kom deze avond luisteren en neem familie en vrienden
mee!! Met hartelijke groeten, Gerrit Jan J. Flim. tel. 0523-260766 /
flimgerritjan.j@gmail.com
Levende kerstwandeling Heemse. Rondom de sfeervolle Heemser Esch in
Heemse wordt zaterdag 24 december de vierde editie van de levende kerstwandeling gehouden. Deelnemers die meelopen komen onderweg de personages uit het kerstverhaal tegen. Veel bekende Heemsenaren verlenen hun
medewerking. De wandeling, die ook geschikt is voor kleine kinderen, start bij
het monument van Frits de Zwerver aan de Brandweg. Daar zal vanaf 18.00
uur elke tien minuten een groep starten. Met elke groep zal een ver- teller
meegaan. Wie even moet wachten, kan genieten van warme chocolade- melk
of glühwein met krentenbrood of arretjescake. Deelname aan de wandeling is
gratis, wel wordt gevraagd om een vrije gift. Parkeren is mogelijk bij de
Kandelaarkerk aan de Weidebuurt 9.
Kinderen in de knel: Zowel op kerstavond als 's morgens tijdens de eerste
rondgang op beide kerstdagen zal er gecollecteerd worden voor “Kinderen in
de knel”. Deze collecte is van levensbelang voor de kinderen in zeer moeilijke situaties en wordt dan ook van harte bij u aanbevolen! De ZWO-comm.
Kerstzang: Hou je van zingen, zing dan mee!! Op Kerstmorgen 25 dec. a.s.
gaan we weer zingen voor de cliënten en zieken in verpleeghuis Clara
Feyoena Heem, verzorgingstehuis Oostloorn en ziekenhuis Röpcke Zweers
in Hardenberg. We zingen bekende kerstliederen onder muzikale leiding van
Elvira Nijmeyer op keyboard en technische ondersteuning van haar hele
familie. Op verzoek van de organisatie op de locaties beginnen we, anders
dan voorgaande jaren, om 6.30 uur in Clara Feyoena Heem, daarna om 8.15
uur in Oostloorn en als laatste om 9.45 uur in het ziekenhuis. Graag vroegtijdig aanwezig zijn, want we zingen volgens een strak tijdschema. Tussentijds “ instappen” mag natuurlijk ook. Bij aankomst in Oostloorn staat de
koffie etc. klaar. Zing jij ook mee?? Niet vergeten!! Zet het alvast in je
agenda, want je bezorgt daarmee de luisteraars (en jezelf!) een goede Kerst.
Het kerkelijk bureau is gesloten van 26 t/m 30 december 2016.
Activiteiten commissie Hessenwegkerk. Op 30 en 31 december organiseren
wij weer de jaarlijkse oliebollen actie. Koster Jaap en zijn assistenten zorgen
weer voor ‘puike ’ oliebollen en onder leiding van Ineke Meinen worden er
weer heerlijke knieperties gebakken. Voor de oliebollen zowel wit als met
rozijnen, betaald u voor 10 stuks het luttele bedrag van € 6,- en voor de
knieperties € 1,50 per 10 stuks of € 4,- per 30 stuks. Bestellen kan t/m 27

5

dec. De formulieren hiervoor worden na de dienst uitgedeeld . Voor meer
informatie lees in de Kerkklank van december (ook voor tel. bestellingen en
afhaaltijden). De commissie wenst u allen fijne feestdagen en alle goeds
voor het nieuwe jaar !
Cadeautjesmarkt 2016.Wij zijn heel blij met de opbrengst van €.3600.00.
Een fantastisch bedrag waar we onze goede doelen: (voedselbank en Hessenwegkerk/Höftekerk) blij mee kunnen maken. De prijs voor de verloting
van de boodschappenmand (beschikbaar gesteld door Plusmarkt Baalderveld) is gewonnen door de hr.de Roo, die deze beschikbaar heeft gesteld
voor de voedselbank. Prijs voor het raden van de kralen (234 st) waren voor
Geertje Kappert (boodschappenmand Pierik), Petra Odink (bloemstuk) en G.
Grendelman (lantaarn). Prijs voor het raden van de kerstballetjes (141st)
waren voor Jansje Breukelman (bloemstuk), Hennie Grendelman (windlicht)
en Bertha Dorman (vogelvoederhuisje).Wij kijken terug op mooi en gezellige drukke dagen. We willen allen die zich ingezet hebben bedanken voor het
doen slagen van dit prachtig eindresultaat. Fijne feestdagen. Miny, Janny,
Hilly, Roelie.
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencomm. in en rond de
Witte of Lambertuskerk, op zaterdag 4 februari 2017 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 of mail
gerritjan.truus@hotmail.nl
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Dhr. W. Stegenman verblijft nog steeds in het ziekenhuis te
Almelo. Het gaat langzaam iets beter met hem. Dhr. L. Hofsink, Rembrandtstraat 22, is weer thuis. We wensen hem een voorspoedig herstel toe.
Dhr. Jan Veurink, Lentersdijk 5a, is in Isala te Zwolle (V2.5 ). Afgelopen is
afgelopen dinsdag vanwege een opgelopen bacterie aan zijn hart geopereerd.
Helaas zijn er hierna complicaties opgetreden. Zijn toestand is zorgelijk. Wij
wensen Jan, Hannelore en de familie veel sterkte toe.
Bedankt voor alle kaarten, telefoontjes en bezoeken voor mijn verjaardag.
Hartverwarmend. H. Oldehinkel- Hamhuis, Collendoorn.
Heel hartelijk dank voor de bloemen, kaarten en telefoontjes die ik mocht
ontvangen tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis. Vr. gr. L. Hofsink
Hartelijk dank voor jullie kaarten en telefoontjes die ik ontvangen heb. Gelukkig gaat het weer de goede kant op. Hartelijke groet, Henk en Martha Veurink.
Pastoraat wordt in de wijken 1 t/m 10 en 14 t/m 16 verzorgd door ouderling
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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 schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, 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
Overleden. Op 11 december jl. is mw. Hanna (Annie) Gerritsen - Ophof,
Berkenlaan 8, overleden. 13 december zou ze 73 jaar oud geworden zijn. Ze
was al geruime tijd ziek. De begrafenis vond afgelopen vrijdag plaats op
'Larikshof', na een afscheidsdienst in het uitvaartcentrum. We lazen fragmenten uit Psalm 31 en een woord uit Psalm 4. We mogen ons toevertrouwen aan Hem in wiens hand onze tijden zijn. We wensen haar man Bertus
en de (klein)kinderen van harte Gods nabijheid en vertroosting toe.
Onze zieken. Er zijn bij mij (LvR) op dit moment geen gemeenteleden bekend die in een ziekenhuis verblijven. Wél zijn er zieken thuis. Laten we
ook de gemeenteleden die al langere tijd in verzorgingstehuizen of
verpleeghui- zen verblijven niet vergeten.
Huwelijksjubileum. Op 23 december a.s. is het 50 jaar geleden dat dhr. A.
Koopman en mw. T. Koopman - Scholing elkaar het jawoord gaven. Daarmee willen we het bruidspaar van harte feliciteren. Samen hebben zij prachtige dingen beleefd, maar ook was er groot verdriet. We wensen het jubilerende paar en allen die bij hen horen Gods rijke zegen!
Kerst voor iedereen. A.s. zondag, eerste Kerstdag, is er in de Witte of Lambertuskerk een kerstdienst voor iedereen, d.w.z. voor jong en oud. De
dienst is weer mee voorbereid door de kinderkerk. Van harte welkom, want
hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Op zondag 1 januari is er geen kinderkerk.
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, telf. 250225 voor donderdag 18.00
uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com.
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Wijkgemeente Marslanden
Overleden. Op 12 december overleed Hilbrand Albertus (Hildo) Veltink ,
van Coeverdenstraat 27 op de leeftijd van 56 jaar. Hildo heeft lang geworsteld met zijn ziekte. Aan die worsteling is nu een einde gekomen. We vertrouwen er op dat hij rust gevonden heeft bij God. De uitvaartdienst is
maandag 19 december om 10.30 in de Höftekerk. Wij wensen Janny, de
kinderen en kleinkinderen Gods nabijheid toe.
Onze zieken. Wij noemen: Gerton Odink, Veldsinklaan 22, Annie Otter,
Kamferbekestraat 34 en Meindert Veurink, Blanckvoortallee 36. Heel veel
sterkte allemaal! Wim Schepers, Kamferbekestraat 26 verblijft in het ziekenhuis en zal zoals het nu lijkt gaan revalideren. Hennie Overweg, Blanckvoortallee 26, staat op voor een nieuwe operatie aan haar rug in Zwolle.
Spannend of het nu zal lukken en de pijn zal verminderen of hopelijk
verdwijnen. Als je wilt dat ik langs kom, laat je het dan even weten?
Marslandendiensten. Vandaag, gaat ds. J. Schipper uit Dalfsen voor. Hij is
oud predikant van Hardenberg. Zaterdag 24 december is er een kerstnachtdienst in de Levensbron. Hierin werken onze wijkgemeente en de vrijgemaakte gemeente samen. Deze keer ligt de organisatie bij de vrijgemaakte
gemeente. Aanvang 1900 uur. Zondag 25 december vieren we Kerst in de
Matrix. Feest van liefde en licht. Het koor Kerst Akkoord werkt mee. En we
sluiten het project van de kindernevendienst af. “Maak het waar”. Daarbij
hoort ook een film/vlog. Komt dat zien! Voorganger: ds. Martin Voet.
Gemeentemorgen in plaats van gemeenteavond. De kerkenraad heeft besloten begin volgend jaar geen gemeenteavond te houden maar om na de dienst
van 8 januari gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten over hoe het in onze wijk gaat. De bedoeling is dat we na de dienst dan
nog een uurtje samen zijn. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en limonade
met iets er bij. Hoe we de kinderen opvangen horen jullie nog. Dus reserveer
je een uurtje in je agenda?
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. Met vriendelijke groet, Ds. Martin Voet.
Kopij voor Kerkcontact schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@pla net.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur
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