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

Gemeente

zondag 18 juni 2017 11e jaargang nr. 25.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M. Visser, Wezep
Ouderling: dhr. G. Grootenhuis / Diaken: mevr. W. Meier
Organist: dhr. B. Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dr. H. Post, Veenendaal
Ouderling: dhr. H. Polman / Diaken: dhr. H. Odink
Organist: dhr. K. Bakker
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; Heilig
Avondmaal
Ouderling: dhr. B. Schraa / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. E. Odink
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” mevr. M. Veenstra
m.m.v. Cantorij
19.00 uur: Feesttent bij de Vecht: ds. P.J.H. Noordmans en ds. Prins
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch / Heemse West: ds. L. van
Rikxoort
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek

Bij de diensten
Collecten: 1e Binnenlandsdiaconaat/Inlia; 2e Kerk; uitgang: Zending
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting INLIA.
Deze stichting biedt praktische hulp en juridische- en financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen die niet in Nederland
mogen blijven. In het Terugkeerhuis kunnen uitgeprocedeerde asielzoekers
terecht om zich voor te bereiden op hun terugkeer. INLIA helpt hen daarbij:
opbouw netwerk, huisvesting en werk. Daarvoor is veel geld nodig! Van
harte aanbevolen. De Diaconie.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Otten en mevr. T. van Faassen
Volgende week: geen dienst
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: Annie Otten en Jannie Hakkers
Volgende week: geen dienst
Fijn, dat we elkaar mogen begroeten. Dr. H. Post uit Veenendaal is vanmorgen uw voorganger. Vanavond om 19.00 uur is er een interkerkelijke
zangdienst in de feesttent aan de Vecht. Welkom! Een goede en gezegende
zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk; Intochtslied Ps. 105:1,2; Votum en Groet;
Ps. 105:6,7,8; Gebed; Ps. 105:9,10; Lied vd maand: 8b; Schriftlezing:
Genesis 45:1-15,25-28; Ps. 42:5,7; Verkondiging; Lied 886; Dankgebeden
en Voorbede; Collecte; Hemelhoog lied 583; Zegen; Amen Amen Amen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. J. Odink-Immink en dhr. H. van Groningen
Volgende week: Fam. F. Welink-Makkinga en dhr. B. Wolbink
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jos Muis
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.
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Kindernevendienst: Hester op de Haar: gr. 1-4; Henriëtte Odink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jacoba Nijzink; Danike Hamhuis
Volgende week: Renate Bruins; Feronia Dorgelo- Schottert
Lector: Gerda Kappert

Orde voor de morgendienst. Wij vieren vanmorgen met elkaar het Heilig
Avondmaal. Het thema van deze dienst is: “Ik heb je nodig!” Lied 15: 1 en
4, Onze Hulp en Groet, Lied 273, Gebed, KND, Wegzendlied: 8B, Bijbellezing: Lucas 16: 19-31 en Handelingen 2: 43-47, film: Stef Bos “de Hemel”
https://www.youtube.com/watch?v=x_53NWPeBUM&list=RDx_53NWPeB
UM, Lied 753: 1,2, 4 en 5, Preek, Lied 377 (collecte tijdens dit lied), Lied
385, Lied 379 (tijdens avondmaal), Dankgebed, slotlied 704, zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: ?; Volgende week: fam. Meilink
Kindernevendienst: Marcia Zoomer; Truus Meinen: gr. 1-4; Alien van den
Akker; Mannette Batterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Melanie Lamberink; Mirjam Meilink
Volgende week: Karin Wilpshaar; Marieke Brunink; Indi van Faaassen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Matteüs 9:18-26; dinsdag: Matteüs 9:27-34;
woensdag: Matteüs 9:35–10:4; donderdag: Matteüs 10:5-15; vrijdag Matteüs
10:16-23zaterdag: Johannes 3:22-36; zondag: Matteüs 10:24-33
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar dhr. J.M. Veldhuizen, Meteoorplein 8, uit de Witte of Lambertuskerk naar dhr. G.J. Kerkdijk, Scholtensdijk 26, en uit de Matrix naar fam.
Vogelaar, Edelinckstraat 108.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
19 juni: dhr. G. van der Haar , Palenbeltweg 1/A, 7798 CE Collendoorn, 88
jaar
21 juni: mevr. H.E.M. van den Boog- Theunissen, Kamferbekestraat 39,
7773 CS Hardenberg, 77 jaar
21 juni: dhr. F. Godeke, Rheezerweg 69, 7771 WJ Hardenberg, 76 jaar
24 juni: dhr. W. Klein, Rheezerveenseweg 51, 7797 HB Rheezerveen, 87
jaar
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24 juni, mevr. F. Eshuis-van Laar, Grote Esweg 3, 7795 DD Diffelen, 77 jaar
24 juni: dhr. G.J. Potgieter, Brandweg 48, 7771 DC Hardenberg, 77 jaar
24 juni: mevr. M. Engelen, Schoutenhof 32, 7773 EA Hardenberg, 75 jaar
25 juni: dhr. J. van Spijker, Berkenlaan 38, 7771 DE Hardenberg, 77 jaar
Vechtdal Zomer Zang: Vanavond, zondag 18 juni, is de interkerkelijke
tentviering om 19.00 uur, in de feesttent aan de Vecht. Met medewerking
van de band Light en het jeugdkoor Carry the Light. Voorgangers zijn ds.
Prins en ds. Noordmans. Iedereen is hartelijk welkom. Tip: neem ook uw
buren en vrienden mee! Thema: “Deel je leven”. (Er is vanwege de
tentdienst geen avonddienst in de Stephanuskerk)
Uitnodiging gezamenlijke activiteit. Thema: ‘Zoek en je zult vinden……..’
Wanneer? 25 juni direct na kerktijd. Voor wie? Voor alle kinderen en hun
ouders. Waar? Bij het scoutinggebouw; Bosweg 1. Tip: trek goede schoenen
aan! Jij komt toch ook??
Avonddiensten Stephanuskerk. Wijkgemeente Baalderveld is verantwoordelijk voor een aantal avonddiensten in de Stephanuskerk op zondagavond om
19 uur. In de komende periode zullen we een vijftal thematische diensten
houden waarbij een aantal hoofdstukken uit het boek ‘Liberaal christendom’
leidend zijn. (uitgave Skandalon 2016). In alle ruimte en met een open blik
zoeken we naar de relevantie van de christelijke traditie voor vandaag. We
laten ons aanspreken en inspireren door eigentijdse theologie. Piet Langbroek gaat in deze diensten voor. Zondag 25 juni: Vertrekpunt. Zondag 2 juli
De bijbel als gesprekspartner. Zondag 23 juli: Levenskunst. Zondag 6
augustus Erkenning over en weer. Zondag 3 september Wie en wat Jezus is.
AH-statiegeldactie in juli voor OurEnergyFoundation. Wilt u deze Hardenbergse stichting ondersteunen, stop dan uw statiegeld bon (bij de AH) in de
doorzichtige kubus voor het goede doel. Henk Meulink (oprichter en bestuurslid) en Albert Nijland (voormalig huisarts in Hardenberg en voorzitter
van OurEnergyFoundation) vertellen: 'Wij helpen bestaande projecten in
Afrika door duurzame voorzieningen voor water en elektriciteit mogelijk te
maken. Schoon water voorkomt ziektes en stroom zorgt voor veiligheid.
Helaas is hier in veel Afrikaanse landen gebrek aan. Vrouwen moeten vaak
kilometers lopen voor schoon water en het elektriciteitsnet is onbetrouwbaar.
Wij helpen scholen, kinderhuizen en locaties voor kwetsbare groepen door
te zorgen voor opslag van water en systemen voor zonne-energie'. Elke cent,
die door onze fondsenwerving binnenkomt, komt ten goede aan de
projecten, die we ondersteunen.
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Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: 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
Onze zieken. Dhr. L. Hofsink, Rembrandtstraat 22, is opgenomen in het
ziekenhuis. Dhr. G. Veneberg, Ulfershof 17, ligt in het ziekenhuis (K P35).
Zijn toestand is zorgwekkend. Mw. Hennie Hutten-van Loo, Zonnelaan 14,
is in CFH ( revalidatie-unit). Mw. Alie Odink, Kometenlaan 2, heeft haar
bestralingen achter de rug. Nu krijgt zij eens in de twee weken immunotherapie. Een zware weg, met mogelijk vervelende bijwerkingen. We wensen
haar en haar man Albert Jan veel sterkte en kracht toe. Dat geldt ook voor
allen, die hier genoemd zijn , maar ook hen die niet genoemd zijn met hun
zorgen, verdriet en spanning. Laten we er voor elkaar proberen te zijn. Een
kaartje, een schouderklopje, hun namen noemen in uw gebed.
Bedankt voor de mooie bloemen, die ik mocht ontvangen van de kerk. Z.W.
Odink- Eshuis.
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen uit de kerk, die ik zondag mocht
ontvangen en voor de telefoontjes en kaarten. Het heeft Ria en mij goed
gedaan. Over ongeveer twee weken kan ik van de infuus af. Hartelijke groet,
Jan en Ria Veldhuizen.
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. De viering is zittend en met
alcoholvrije wijn, dus voor jong en oud!
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
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Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Dhr. D. Hakkers, Wittepaalweg 4, onderging een herniaoperatie in Zwolle. Hij is inmiddels weer thuis. Gerlinda Lenters-Kieft, Lentersdijk 4, is zwanger. Zij moet rust houden tot de bevalling, eind juli. Mw. M.J.
Slotman-Pullen, Ulfershof 12, mocht het ziekenhuis verlaten en is weer
thuis. Mw. G. Nijland-Raben, de Spinde 14, verblijft tijdelijk in Oostloorn
(kamer 133). Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis, de Spinde 13, verblijft (tijdelijk)
in zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden.
Heel hartelijk dank voor het medeleven tijdens het verblijf van mijn vrouw
en onze moeder in Clara Feyoena Heem en rond haar overlijden. Zondag 11
juni werden we ook nog eens verrast met een mooi bloemstuk uit de kerk.
Ook daarvoor veel dank. G.J. Kerkdijk en kinderen (Scholtensdijk 26)
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
Onze zieken. Als je wilt dat ik langs kom, laat je dit dan even weten?
Examens. We feliciteren de jongeren die geslaagd zijn voor hun examen. En
wensen hen die gezakt zijn veel succes bij het herexamen of op een andere
manier in het komend jaar.
Marslandendiensten. Vandaag gaat ds. M. Visser uit Wezep voor. Volgende
week is er kerkschoolgezinsdienst met groep 4a en 4b (juf Janny, Marianne
en Emmy). Het gaat over Abraham. Thema is: God gaat altijd met je mee.
De kinderen zijn al druk met de voorbereidingen. Jij wilt vast dit feest
meevieren. Voorganger: ds. Martin Voet
Sing Inn. Groot succes. 11 juni kwamen veel Marslanders naar het parkje bij
de Matrix. We hebben samen gezongen. We voelden ons, als vrijgemaakten
en protestanten en andere aanwezigen, met elkaar verbonden. Ik vind het fijn
om dan met mijn buurman, samen te zingen. Dat doet me wat. Ik hoop dat
we dit volgend jaar weer doen. Het is in ieder geval goed voor de verbinding
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tussen vrijgemaakte gemeente de Levensbron en de PKN wijkgemeente
Marslanden en haar leden. Alle medewerkers bedankt!
Tienerdienst: Volgende week is er weer een tienerdienst in Matrix. Lydia
Meier gaat onder de kerkdienst van 9.30 uur de tienerdienst verzorgen in een
aparte ruimte. De tienerdienst is voor jeugd 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 filmpje/liedjes
en er ruimte is voor een gebed. Elke vierde zondag in de maand komen we
bij elkaar. We houden daarna even twee maanden (juli en augustus) pauze en
we willen weer van start in september. Jullie zijn van harte welkom!!
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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