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
Maaltijdproject Marslanden. Woensdag 28 februari is de volgende maaltijd.
Iedereen van harte welkom. Aanvang: 17.30 uur. We maken er een fijne
avond van. U kunt zich opgeven bij Hilda, tel. 264884; bij Ans, tel. 263009;
Femmy, tel. 262490 en femmykroon1946@live.nl

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

zondag 18 februari 2018; 12e jaargang nr. 7.

www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. G. Heinen, Dalfsen
Ouderling: dhr. G. Grootenhuis / Diaken: dhr. H.J. Bouwhuis
Organist: dhr. B. Slijkhuis

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: pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl. In dat geval wordt u z.s.m.
teruggebeld of gemaild.

10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. J. Eertink, Rijssen
Ouderling: dhr. H. Polman / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. D. Huijser

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

10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
Ouderling: mevr. M. Bril / Diaken: mevr. I. Meinen
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. D.S. Dreschler
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. R. Lamain
Organist: dhr. J.H. Harsevoort
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans, Vesper
Ouderling: dhr. J. Muis / Diaken: dhr. R. Odink
Organist: J. Broekroelofs
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: dhr. W. Wennink, Zuidwolde
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: ds. W. Visscher, Dedemsvaart
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange
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Bij de diensten
Collecten: 1e Noodhulp Syriërs Libanon; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
1e rondgang: Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze Zondag is "
Met je kinderen op de vlucht". Meer dan vier miljoen Syriërs zijn hun land
ontvlucht. Onder hen bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput
zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Vooral moeders en

kinderen zijn kwetsbaar en lopen grote gezondheidsrisico’s. Onder heel
moeilijke omstandigheden proberen moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox
Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders met verloskundige zorg,
voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en
gezondheidsvoorlichting. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr.
NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaat 40dagentijd. De ZWO commissie
Uitleg Symbolisch bloemschikken Veertigdagentijd, 1e zondag 18 febr.
2018: de verzoeking in de woestijn. Het thema van de liturgische schikkingen is ‘Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde. In de schikking zien we
een ‘open deur’ deur, als verwijzing naar Jezus. Het kleed is paars, de kleur
van de Veertigdagentijd, kleur van inkeer, soberheid, bezinning. Een lange
lap jute verbeeldt de weg die wij gaan in deze veertig dagen, door de deur
heen, naar de toekomst. Naast de weg liggen stenen en zand, symbool voor
de woestijn. Veertig dagen trekt Jezus zich terug in de woestijn, een tijd van
bezinning. In de schikking bloeit een bloem in de woestijn, bloem van hoop,
teken van nieuw leven. Achter de deur brandt 1 paarse kaars.
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Fam. P.R. Pot en mevr. T. van Faassen
Volgende week: Fam. G.J. Smit en dhr. W. Herbert
Koster: dhr. B. Stoeten, tel. 263479, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Herma en Marinka Mulder
Volgende week: Marlies en Lisanne Eshuis
Vandaag is het de eerste zondag van de veertigdagentijd. Drs. Eertink uit
Rijssen is de voorganger. De kinderen beginnen vandaag aan het
Paasproject. In de Stephanuskerk gaat vanavond ds. Noordmans voor. Een
goede zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Lied 314:1,3; Stilgebed; Votum en groet; Lied
108:1; NT vermaning/bemoediging; Lied 139:14; Gebed om de Heilige
Geest; Projectlied; Praatje met de kinderen; Schriftlezing: Marcus 7 : 31-37;
lied 903:1; Overdenking n.a.v Marcus 7: 31-37; Lied 534:1,4; Dankgebed
en voorbede; Kinderen komen terug; Collecte (kinderen kunnen worden
opgehaald bij oppasdienst); Lied 413 n:1,2; Zegenbede.
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weken heel rustig aan doen. Wij bidden voor hen beide voor een voorspoedig herstel. Alle zieken en mensen met zorg veel sterkte toegewenst.
Zondag werden wij verwend met de bloemen uit de kerk. Heel hartelijk dank
daarvoor. De operatie aan mijn knie is geslaagd. Nu revalideren. Gelukkig
mag dat thuis. Een hartelijke groet, ook van Saapke, Andre van Beveren
Vandaag gaat ds. G. Heinen uit Dalfsen voor. De kindernevendienst start
vandaag met het project: 40 dagentijd & Pasen. Vandaag gaat het over " ik
heb aandacht voor je ". Ik wil er verder niet teveel over zeggen omdat ik dan
al dingen verklap, maar het draaiboek van de kindernevendienst lezende,
beloofd weer een mooi project te worden !
We kijken terug op een mooie kerk en school dienst afgelopen zondag! We
danken ds. Noordmans, de juffen en de leerlingen van groep 6 van CBS de
Marsweijde voor hun bijdrage(n) !
Beroepingscommissie. Afgelopen woensdag 14 februari is de beroepingscommissie officieel geïnstalleerd. Ook heeft ze haar 1e vergadering gehad.
We hopen snel van de commissie te horen als de goede kandidaat gevonden
is.
Pastoraal team. Zoals u weet werken we vanaf dit jaar met een nieuwe
pastorale structuur. Woensdag 7 februari jl. is het pastorale team voor het
eerst bij elkaar gekomen. De eerste resultaten van de nieuwe aanpak en
ervaringen zijn besproken. Daarnaast zijn de eerste bezoekadressen verdeeld.
We zijn blij dat het zo goed verloopt! Mocht je mee willen doen in het
pastorale team om gemeenteleden te bezoeken, meld je dan aan bij 1 van de
ouderlingen of diaken !
Kerkcontact. Diny Odink, die al bijna 30 jaar Kerkcontact en overig drukwerk voor de wijken Heemser Esch, Heemse West en Marslanden verzorgt,
heeft aangegeven dat ze binnenkort wil stoppen met dit werk. Ze heeft het al
die jaren met plezier en heel voortreffelijk gedaan. We zijn daarom op zoek
naar iemand die dit werk wil overnemen van Diny. Als u dit wilt doen, wilt u
dan contact opnemen met scriba Piet Landstra, telefoon 265258 of per email:
scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl.
Volgende week zondag 25 februari , is er weer een tienerdienst in Matrix.
Fennanda Martens en Gerdie Odink gaan onder de kerkdienst van 9.30 uur
de tienerdienst verzorgen in een aparte ruimte. De tienerdienst is voor jeugd
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Kramer te Coevorden. Mw. M.J. Slotman-Pullen, Ulfershof 12, was korte
tijd thuis, maar verblijft nu weer in Clara. We denken ook aan allen die
zorgen hebben binnen hun gezin, familie of vriendenkring. Vergeten we de
zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Bedankt voor het mooie bloemstuk dat ik uit de kerk mocht ontvangen.
W. Klein, Rheezerveen.
Bij het Paasproject (18 februari)
De dood van Johannes de Doper
Marcus 6:14-29
Verhaalthema:
Is Johannes echt dood?
Projectthema:
HOOPVOL DOOR DE PIJN (De nieuwe schepping – door het lijden heen)
Inzoomen op de: SLAK
Slakken zijn de opruimers van dode natuur, maar ze eten ook graag van
jonge planten; dat is natuurlijk niet de bedoeling... dan gaat het mis in de
tuin. Dan is er geen groei, dan houdt de plant het niet vol. Levende planten
hebben bescherming nodig. Zoals wij Gods hulp nodig hebben om pijn en
verdriet te verdragen en te groeien in geloof. Hopen in het lijden op de
nieuwe schepping Vaak zie je ellende, onrecht en liefdeloosheid om je heen.
Er verandert zo weinig in de goede richting . Ook als je gelooft in Jezus en
zijn beloftes. Hoe houd je het vol om te blijven geloven? We mogen moed
putten uit de belofte dat God bij ons is en zijn werk dwars door het lijden
heen voortzet. De redding door de Messias en de
nieuwe wereld komen zeker.
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. Dhr. Andre van Beveren, Blanckvoortalle 16, is weer thuis na
een knie operatie. Mevr. de Jong, Hundekovenstraat 3, is na een operatie en
een verblijf in het ziekenhuis weer thuisgekomen. Ze moet nu nog een aantal
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Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. B. Stegeman-v.d. Berg en mevr. A. Mensink
Volgende week: Fam. J. Meilink-Bouma en dhr. J. Noorlander
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: Jennie Schröer: gr. 1-4; Hester op de Haar: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Feronia Dorgelo- Schottert; Alysha Schottert
Volgende week: Esther van der Veen; Lisa Kappert
Lector: Henni Hamhuis
Orde voor de morgendienst. Lied 280:1,5; Stil gebed; Bemoediging en groet;
Antifoon 535b Roept hij Mij, Ik antwoord; Lied 91a:1,2; Antifoon 535b;
Drempelgebed met zingen 368b; Ps. 25a:1,2; Gebed bij de opening van het
woord; Project KND; Projectlied; Schriftlezing: Gen 9:8-17; Lied 356:1,6;
Schriftlezing: Marc 1:9-15; Lied 538:1,4; Overweging; Lied 362:1,2,3;
Dankgebed; Collecte; Slotlied 536:1,2,3; Zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Nijboer; Volgende week: fam. Odink
Kindernevendienst: Nienke van Goor; Hannah Nijboer: gr. 1-4; Dianne
Waterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Alien van de Akker; Gerja Kuiperij; Doreen Olsman
Volgende week: Karin Wilpshaar; Marieke Brunink
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Jesaja 58:6-14; dinsdag: Jona 1:1-16; woensdag: Jona
2:1-11; donderdag: Jona 3:1-10; vrijdag Jona 4:1-11; zaterdag 2 Petrus 1:111; zondag: 2 Petrus 1:12-21
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk ge-
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bracht naar dhr. W. Klein, Rheezerveenseweg 51, en uit de Matrix naar
Andre van Beveren gegaan, Blanckvoortallee 16

Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
20 febr. mevr. G. Vieth- Akse, Edelinckstraat 36, 7773 CG Hardenberg, 85
jaar
21 febr. dhr. A.H. Westerman, van Coeverdenstraat 11, 7773 CX Hardenberg, 76 jaar
21 febr. mevr. F. Fransen-Veenstra, Hesselinkstraat 10, 7771 WE Hardenberg,76 jaar
22 febr. mevr. A. Velthof-Nijmeijer, Jan Vermeerstraat 62, 7771 WP Hardenberg, 78 jaar
23 febr. dhr. H.J. Mulder, Neptunusstraat 26, 7771 EX Hardenberg, 76 jaar
24 febr. dhr. L. Scholten, Plutolaan 34, 7771 EP Hardenberg, 91 jaar
VOTO. Op de woensdagen 21, 28 februari en 7 maart om 19.30 uur in de
Schakel geeft ds. A. de Lange uitleg over het boekje “Paulus’ boodschap
voor Pasen”. Dit boekje is geschreven door Rowan Williams, jarenlang
aartsbisschop van Cantenbury. Dit boekje gaat over de boodschap waarmee
Paulus mensen zodanig wist te boeien dat ze tot geloof kwamen. Ook bevat
dit boekje een leesrooster voor de 40-dagentijd. Het is gewenst dat dit boekje
van tevoren wordt gelezen. De gegevens zijn R. Williams, God ontmoeten in
Paulus, Berne Media 2017.
Bidden voor en schrijven naar vervolgde christenen: vrijdagavond 23-02 van
19.30-21 uur in de Hessenwegkerk.
Vanwege een blijvend tekort aan mannenstemmen, heeft de Heemser Cantorij besloten zich op te heffen. Meer hierover kunt u t.z.t. lezen in Kerkklank.
Vakantie Bijbel Week. Tijdens de voorjaarsvakantie wordt evenals de
afgelopen jaren weer de Vakantie Bijbel Week gehouden. Het thema is dit
keer “De Tijdtunnel – op zoek naar antwoorden”. Deze Vakantie Bijbel
Week wordt gehouden op dinsdag 27, woensdag 28 februari en donderdag 1
maart in het Greijdanus College (Burg. Schuitestraat 7a in Hardenberg).
Op alle dagen zijn kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom vanaf 9.30 uur; we
beginnen om 9.50 uur en sluiten af rond 12.00 uur. Op donderdagavond is er
een Familie avond . Deze avond is van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens de
Vakantie Bijbel Week is er weer een kleurplaten wedstrijd. De kleurplaat is
te vinden op de website www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl. Kleur de
kleurplaat zo mooi mogelijk en neem die mee. Alle kleurplaten worden
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tentoongesteld en de mooiste kleurplaat wint een prijs. De kosten voor
deelname aan de VBW-dagen bedragen € 1,00 euro per dag. Kijk voor meer
informatie op: www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl
De boekenmarkt van zaterdag 10 februari in de Aerninckhoff was ook dit
jaar weer een groot succes en heeft het mooie bedrag van 1730,55 euro
opgebracht. Dit bedrag is inclusief 273 euro van breiwerken en lekkernijen
verkocht door de vrouwenvereniging. De activiteitencommissie wil iedereen
bedanken voor de inbreng van boeken en de hulp van vrijwilligers bij het
organiseren van de boekenmarkt.
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
Hartelijk bedankt voor de kaarten die ik voor mijn verjaardag heb gekregen.
Ook namens mijn ouders. Groeten, Bert Veurink, Pijlkruid 31.
Huiskamergesprekken: De gemeenteleden uit wijk HE-04 en 05 worden
herinnerd aan de huiskamergesprekken op dinsdag 20 febr. en op donderdag
22 febr.
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
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Dhr. I.J. Prins, Franshalstraat 39 is na een geslaagde operatie
donderdag weer thuis gekomen. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5,
verblijft in Oostloorn. Dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4, verblijft in Clara
Feyoena Heem. Mw. H. Kerkdijk-ter Wielen verblijft in de Schoutenhof 27
(woongroep 53), 7773 CC. Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida
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