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

Gemeente

zondag 19 maart 2017 11e jaargang nr. 12.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P. Vroegindeweij, Ermelo
Ouderling: mevr. G. Odink / Diaken: dhr. H.J. Bouwhuis
Organist: dhr. E. Nijzink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
Ouderling: mevr. H. Otten / Diaken: dhr. J. Jans
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Brandorff
Ouderling: dhr. B. Everts / Diaken: dhr. M. Kappert
Organist: mevr. H. Davenschot
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: Herv. Gem. Bergentheim
Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. E. Odink
Organist: dhr. F. Kroon
19.00 uur: Stefanuskerk: Marslanden: ds. J. Dijkstra
Ouderling: mevr. L. Schonewille / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: dhr. K. Bakker
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stefanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; Hardenberg z(w)ingt

Bij de diensten
Collecten: 1e Werelddiaconaat Moldavië; 2e; Eigen Jeugdwerk; uitgang:
Onderhoudsfonds
1e rondgang. Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze zondag is
"Steun ouderen in Moldavië". Er zullen vóór en tijdens de dienst beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. Uw bijdrage kunt u ook
overmaken op rek.nr. NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.:
Werelddiaconaat 40-dagentijd. De ZWO commissie
Bloemschikking veertigdagentijd. Op deze derde zondag van de veertigdagentijd horen we over een Samaritaanse vrouw bij de Jacobsbron. In haar
ontmoeting met Jezus vindt zij het levende water. In de schikking zien we
water, waaruit het groen van het doorgaande leven opkomt. De kronkelende
takken vertellen over het leven dat niet recht verloopt. De zeven rozen staan
voor de volheid van de liefde, die Jezus geeft. Nieuw leven dat vrucht geeft.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. Reiling en dhr. H. Odink
Volgende week: Fam. G.J. Otten en dhr. H. Olsman
Koster: dhr. B. Stoeten, tel. 263479, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Hetty Wolbink en Ellen Nijeboer
Volgende week: Gerlinde Odink en Geurtje Reijerse
Vandaag is het de derde zondag in de Veertigdagentijd. Voor de kinderen
is het thema: 'Levende woorden' en zij luisteren naar Lucas 11: 14-28. Ds.
Bakhuis is de voorganger. De avonddienst in de Stephanuskerk is een
vesperdienst die geleid wordt door ds. Dijkstra. Een gezegende zondag
gewenst!
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Mevr. G. Hamhuis-Ekenhorst; mevr. G.J. Stoeten-Tempelman en dhr. A. Meijer; Volgende week: Fam. L.J. Timpers-Wind en dhr.
J. Noorlander
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Carlos Scherpen
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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: Marjo Marissen: gr. 1-4; Jolanda Scherpen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Esther van der Veen; Elise Pothof
Volgende week: Linda Nijman; Danike Hamhuis; Lisa Kappert
Lector: Willemien Veurink

Orde voor de morgendienst. Intochtslied (psalm) 25:1,2,3,7; Votum en
groet; Drempelgebed; Lied 536:1,2; Psalmengebed: Psalm 25: 12-22; Lied
(Psalm) 25:9,10; Gebed om verlichting door de heilige Geest bij de opening
van het Woord; (Kinderen verlaten kerkzaal voor eigen KND, nemen licht
van paaskaars mee); Wegzendlied KND: projectlied 40-dagentijd; 1e schriftlezing OT: Exodus 17: 1-7 (lector); Lied (Psalm) 65:1,2; 2e schriftlezing
NT: Johannes 4: 5-26; Lied 537:1,2; Overdenking; Lied 538:1,2; (Kinderen
komen terug uit KND); Dankgebed en voorbeden met gezongen responsie:
lied 368d (‘Houd mij in leven, wees Gij mijn redding steeds weer zoeken
mij ogen naar U’ – acclamatie voor de veertigdagentijd); Stil gebed; Onze
Vader (gezamenlijk); Inzameling der gaven; Slotlied 562:1,2,3; Wegzending
en Zegen; Gezongen 3x Amen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Brunink; Volgende week: fam. Nijboer
Kindernevendienst: Ilona Blonk: gr. 1-4; Marjon van der Veen; Rebecca van
der Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Marieke Brunink; Mirjam Meilink; Doreen Olsman
Volgende week: Alien van de Akker; Melanie Lamberink; Indi van Faassen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Zacharia 6:1-8; dinsdag: Zacharia 6:9-15;
woensdag: Zacharia 7:1-14; donderdag: Zacharia 8:1-8; vrijdag: Zacharia
8:9-17; zaterdag: Zacharia 8:18-23; zondag: Johannes 6:1-15
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar dhr. L. Stoffers, Frans Halsstraat 3, uit de Witte of Lambertuskerk naar dhr. J. Mosterd, Hesselinkstraat 4, en uit de Matrix naar Christian
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en Heleen Zwiers, Edelinckstr. 112.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
21 maart: mevr. L. Roosa- Hiddinga, Wilfred Stillweg 32/A, 7913 XB Hollandscheveld, 83 jaar
21 maart: mevr. H. Kerkdijk-ter Wielen, Burg. Schuitestraat 80, 7772 BT
Hardenberg, 88 jaar
23 maart: mevr. A.M. van Ojen, Kometenlaan 16, 7771 EM Hardenberg, 85
jaar
23 maart: mevr. J.K. Kerssies- Frederiks, Hessenweg 13, 7771 CH Hardenberg, 78 jaar
24 maart: mevr. H. Bakker-Heldt, Burg. Bramerstraat 88, 7772 CE Hardenberg, 78 jaar
24 maart: dhr. J. Muis, Rembrandtstraat 78, 7771 XJ Hardenberg, 78 jaar
24 maart: dhr. H. Schoonveld, Eikenlaan 5, 7771 DW Hardenberg, 77 jaar
26 maart: mevr. F. G. Koersen-Stoeten, Frits de Zwerverlaan 2/I, 7771 CT
Hardenberg, 90 jaar
26 maart: mevr. J.M.H. Slot- van der Graaf, Spechtstraat 4, 7771 CE Hardenberg, 88 jaar
Voto. Het leerhuis "de Passio volgens Johannes" wordt gehouden op de
woensdagavonden van 1 maart (Aswoensdag) tot en met 12 april (in de
Stille Week), in de Schakel telkens vanaf 19.30 uur. info: ds. A. de Lange.
U heeft het vast al gehoord; ‘onze Lef-jeugd is op zoek naar U! Na 12 jaar
heeft de leiding besloten het stokje door te willen geven. Daarom nodigen
wij u graag uit op zondag 19 maart om als ‘ouders’ en/of andere enthousiaste betrokkenen met elkaar te praten over; ‘waar kunnen onze jongeren
hun rugzak vullen”. Waar: de Esch (Hessenwegkerk). Wanneer: na de
ochtenddienst. (rond 11.00 uur). Graag tot dan! Vriendelijke groet, Jongeren
en Leiding van Lef-Hardenberg & Jeugdwerk Heemse. Vragen? mail:
op-de-haar@hotmail.com marjo_veurink@hotmail.com
Volgende week zondag 26 maart 2017, vierde zondag van de 40-dagentijd,
zal er tijdens de eerste rondgang gecollecteerd gaan worden voor het goede
doel: "Steun mensen in de knel in Nederland". De ZWO commissie
Een groet van de gemeente: Het ligt in de bedoeling om ter gelegenheid van
de Paasdagen namens de wijkgemeenten Heemser Esch, Heemse-West en de
Marslanden een groet te sturen aan gemeenteleden die tijdens deze dagen
niet thuis kunnen zijn. We denken aan militairen, aan zeevarenden aan ......
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enz., vult u zelf maar in. De scriba, tel. 265768 - of per e-mail:
g.h.vd.spoel@home.nl ontvangt graag van ouders en/of andere familieleden,
vrienden, de naam en het adres en voor de groet wordt gezorgd.
Paasgroetenactie 2017. Vanuit heel de Protestantse Kerk in Nederland sturen
gemeenteleden ook dit jaar weer een Paasgroet aan gevangenen in binnenen buitenland en aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: Sterk en
dapper. Ook wij willen als gemeente mee doen aan deze Paasgroetenactie.
Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als
daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u, om privacy-redenen,
niet wie uw kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn, dat het feit, dat
er aan hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden
uitgedeeld. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. De kaarten liggen, met de verzendinformatie, bij de uitgang om mee te nemen. Uiterlijke verzenddatum is
donderdag 6 april a.s. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen
versturen! De Diaconie en ZWO.
Kleding en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 31 maart van 18:00 uur
tot 21:00 uur en zaterdag 1 april 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, 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
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, is in CFH om te
revalideren.
Een mooi afscheid, na een tijd met veel dankbare herinneringen. Een periode
die verbindt en verdiept. Veel mensen om je heen en steun van alle kanten.
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Henk, Pa, Opa zullen we missen, maar gelukkig hebben we elkaar.
Door ontmoetingen, hulp, aandacht of een simpel gebaar. We danken u voor
het meeleven dat u ons hebt gegeven voor, tijdens en na het overlijden van
Henk Reiling. Fam Reiling-van Hoegee.
Wijkavond. Dinsdag 28 maart wijkavond voor wijk HE07/HE14/HE15.
Dit jaar rond het thema: “Deel je leven”. We zijn te gast in de kantine van
camping ’t Veld Grote Beltenweg 15 in Rheeze. We zien jullie graag op 28
maart om 19.45 uur. Jullie wijkteam.
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 Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Dhr. Mans Slotman is binnen Clara Feyoena Heem verhuisd
naar 'de Delle'. Denken we aan de zieken thuis of elders verblijvend.
Lieve mensen hartelijk dank voor het mooie bloemstuk uit de Witte of
Lambertuskerk, de vele kaarten die ik mocht ontvangen tijdens m’n ziekenhuis opname en voor m’n 75e verjaardag, en de prachtige kaart van de
kinderkerk. Hartelijke groet Jan Mostert
Felicitatie. Vrouwenvereniging 'In dienst der kerk' heeft haar 65jarig
jubileum gevierd. Van harte gefeliciteerd! We hopen dat de vereniging nog
vele jaren onder Gods zegen mag blijven bestaan.
A.s. zondag, 26 maart, houden we in de Witte of Lambertuskerk een kerk-en
schooldienst met de christelijke basisschool van Rheezerveen. Het gaat in die
dienst over bidden. We praten er niet alleen over, we doen het ook. Van harte
welkom!
Bereikbaarheid ds. L(eo) van Rikxoort, Brandweg 14, 7771 DB Heemse,
tel. 857189. E-mail: rikxoort@ziggo.nl Voor 60% verbonden aan
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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, 250225 voor donderdagavond
18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Wij noemen: Mw. Annie Otter, Kamferbekestraat 34. Dhr. Jan
Veurink, Eugenboersdijk 8, is na de opname in het ziekenhuis nu naar Clara
gegaan om daar verder te herstellen. Wij wensen hem sterkte toe, nu alles
anders is! Dhr. Wim Pinkster, Kamferbekestraat 32, ligt in Hardenberg in
het ziekenhuis. Daar is ook nu nog Emma Zwiers. Ze is stabiel en een
dapper meisje, maar zal er nog wel enkele weken moeten blijven. Zorgen
zijn er bij de familie Vogelaar-Wiersma, Edelinckstraat 108. Ilse Wiersma is
ernstig ziek en onder zware behandeling. Wij wensen jullie heel veel
beterschap, kracht en moed toe in deze moeilijke tijd! Mw. Vries- Kelder,
Edelinckstr. 32 is weer thuis na haar heupoperatie en revalidatie in Clara.
Alle zieken thuis, of elders, heel veel sterkte toegewenst!
Geboren: Op 10 maart werd geboren Ann Dominic Puck Prins. Puck is
dochter van Jeroen en Ineke en zusje van Danni. Ze wonen Molckenbourstraat 60. Ze zijn intens gelukkig en dankbaar.
Op 11 maart zag Mirthe Heres het levenslicht. Zij is dochter van Douwe en
Gerlinda. Zij wonen van Oijstraat 8. Ze zijn dolblij en gelukkig.
We feliciteren de beide ouderparen met deze kinderen. Dat ze in liefde moge
opgroeien.
Tienerdienst: Volgende week is er weer een tienerdienst in Matrix. Gerdie en
Renske zullen 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 26 maart, 23 april, 28 mei en 25 juni. Het thema van
deze zondag is “Pasen, wat weet jij ervan?” Jullie zijn van harte welkom!!
Bezoekproject 55-65 jaar. Tussen januari en april gaan gemeenteleden op
bezoek bij gemeenteleden. Dit jaar in de leeftijdscategorie 55-65 jaar. We
hopen op zinvolle bezoeken. Het gaat ons om het gesprek. We hopen zo te
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horen hoe deze gemeenteleden in het leven staan en wat hen bezighoudt.
Wie weet horen we ook hoe ze in het geloof staan en wat de kerk daarin
betekent.
Maaltijdproject Marslanden. De volgende maaltijd is op donderdag 30 maart.
Het wordt weer een gezellige bijeenkomst, van harte welkom. U kunt zich
opgeven bij Hilda, tel. 264884; bij Ans, tel. 263009, Femmy, tel. 262490 en
femmykroon1946@live.nl
Omdat dominee Martin Voet een tijd niet werkt vanwege zijn knieoperatie,
zullen er tot Pasen andere, soms onbekende, predikanten en voorgangers
zijn. Voor pastoraat kun je terecht bij Ellen Kolthof tel 262583 per email:
eikolthof@ziggo.nl of bij Erik van Faassen, tel. 266384 of per email:
e.vanfaassen1@lijbrandt.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 Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
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