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 (24 december slaan we over!!). Na
26 november zijn de eerst volgende tienerdiensten 28 januari, 25 februari en
25 maart. Jullie zijn van harte welkom!! Groetjes de Tienerdienst
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

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

zondag 19 november 2017; 11e jaargang nr. 47.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. H. Wachtmeester, Hengelo
Ouderling mevr. G. Odink / Diaken: dhr. G. v.d. Akker
Organist: dhr. B. Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Scholing, Hoogeveen; Heilig Avondmaal
Ouderling: mevr. H. Otten / Diaken: dhr. J. Jans
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. E. Pothof / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. Rohaan
Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. F. Kroon
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. J. Noorlander / Diaken: dhr. J. Hamhuis
Organist: dhr. K. Bakker
Vrijdag 24 november:
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: ds. H. Dorgelo; Heilig
Ouderling: mevr. H. Hietland
Avondmaal
Diaken: dhr. W. Herbert / mevr. W. Meier
Organist: dhr. R. Kuiperij
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Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
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 kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. P.R. Pot en dhr. H. Odink
Volgende week: Fam. G.J. Smit en dhr. W. Herbert
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: Soria en Ina van Uffelen
Volgende week: Herma Mulder en Ruth v.d. Haar
Fijn, dat u/jij er bent! Vanmorgen gaat ds. Scholing voor en we vieren het
heilig avondmaal, waardoor we iets van Gods goedheid en genade mogen
proeven. In de avonddienst in de Stephanuskerk gaat ds. Dorgelo voor.
Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Ps. 84:1; Stil gebed; Votum en Groet; Ps. 84:3;
Verootmoediging/opening van het Woord; Ps. 84:6; Schriftlezing Colossenzen 3:1-4 (NBV); Lied 412:1,4,5;Verkondiging; Lied 653:1,2,11; Viering
Heilig Avondmaal; Lezing formulier en Gebed; Lied 381:2,4,5; Nodiging en
viering; Afsluiten met het zingen Evangelische Liedbundel 343:1, 3 en 4
Dankgebed/Voorbede; Collecte; Lied 103c:1 en 5; Zegen; Lied 415:3.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. A. Nijman-Sok en dhr. K. Bakker
Volgende week: Fam. Joh. Brink-Beukenkamp en mevr. M. Bril
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: Jolanda Scherpen: gr. 1-4; Renate Bruins: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mariska de Vries; Marike Veurink
Volgende week: Esther van Dijk; Esther van der Veen
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geopereerd worden. Mw. H. Bakker-Heldt, Burgemeester Bramerstraat 88,
heeft Clara Feyoena Heem mogen verlaten. Dat geldt ook voor mw. M. JansOverweg, Marsweg 3. Zij zijn weer thuis. Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden. We denken ook aan allen die zorgen
hebben binnen hun gezin, familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken
niet in onze aandacht en gebeden!
Wijziging e-mailadres. Wilt u mij mailen, doe dat dan vanaf nu niet meer via
rikxoort@ziggo.nl, maar gebruik a.u.b. leovanrikxoort@gmail.com Graag
veranderen in uw adresboek.
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. Wim Schepers, Kamferbekestraat 26, is in Clara om te
revalideren. Zijn vrouw Tine is begonnen met chemokuren. We leven met
jullie mee. Gerton Odink, Veldsinklaan 22 en Janny van der Velde, Loorlaan
4 zijn beide nog bezig met chemokuren. Als je wilt dat ik langs kom, laat je
dit dan even weten?
Marslandendiensten. Vandaag gaat ds. H. Wachtmeester uit Hengelo voor.
Volgende week, 26 november, is er in de dienst aandacht voor hen die het
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en voor hun familie. We noemen de
namen van hen die ons ontvallen zijn met eerbied. Voorganger: ds. Martin
Voet.
Vergadering. Woensdag 22 november vergadert de kerkenraad om 20.00
uur in de Esch.
Volgende week zondag 26 november, is er weer een tienerdienst in Matrix.
Rianne en Renske gaan 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
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Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencomm. van de Witte of
Lambertuskerk op zaterdag 10 februari 2018 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 (06 25505104) of mail gerritjan.truus@hotmail.nl
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mevr. M. Koops, verblijft in het zorgcentrum Oostloorn, J.C.J.
van Speykstraat 14, 7772 ZC (kamer 137). Gezien de omstandigheden gaat
het redelijk goed met haar. Mw. Z. Vinke-Altena, Esweg 5, is nog in CFH
(Unit 1, K3), maar het gaat heel goed. We leven mee met allen die het niet
zo gemakkelijk hebben. Sommigen hebben verdriet en zorgen om hun eigen
gezondheid of die van hun kinderen, anderen hebben het moeilijk omdat ze
iemand die hen zeer nabij was juist in deze dagen erg missen. Dat zij de
warmte en liefde van God mogen ervaren, ook in aandacht van mensen om
hen heen.

Lector: Aly Lomulder
Orde van de morgendienst: Vanmorgen staat onze band met het volk Israël
centraal. Na de dienst is er koffiedrinken en zal de heer Klaas de Jong uit
Vledderveen iets vertellen over zijn boek "Kristalnacht en kamp Westerbork”. Ook kunt u de expositie “Al waren onze monden vol van zang”
bezoeken. In de dienst van vanmorgen nemen wij afscheid van Arjan
Veurink als jeugdouderling en mogen wij Hester op de Haar herbevestigen
als jeugdouderling.
Mededelingen; Lied 83:1,3,6; Onze Hulp en Groet; Lied 865; Gebed, KND,
Wegzendlied: Alles wordt nieuw deel 2, lied 8 (Samuel hoort ’s nachts een
stem), Matteus 25: 31-46, “Hoor Israel” (hemelhoog 266); preek, Lied 770;
afscheid en herbevestiging; gebeden; collecte; Lied 737:1-5; zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Zoer; Volgende week: fam. Mulder

Wij willen iedereen bedanken voor de kaarten, telefoontjes en bezoekjes aan
huis. Wij hebben nog een lange weg te gaan, maar blijven vertrouwen op
onze Hemelse Vader. Hartelijk dank allemaal voor het medeleven, het heeft
ons goedgedaan. Alie en Albert Jan Odink.

Kindernevendienst: Mireille Breukelman: gr. 1-4; Mannette Batterink: gr. 5-8

Liedboekkoor. Voor de dienst van vanmorgen gaat het liedboekkoor
weer een aantal liederen oefenen. U bent van harte welkom om mee te
zingen. We beginnen om 09.20 uur.

Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: 2 Tessalonicenzen 2:1-17; dinsdag: 2 Tessalonicenzen 3:1-18; woensdag: Psalm 128; donderdag: Matteüs 24:29-44; vrijdag:
Matteüs 24:45-51; zaterdag: Psalm 85; zondag: Matteüs 25:1-13

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.

Oppasdienst vandaag: Alien van de Akker; Mariette Zoer
Volgende week: Jeanien Nijman; Wendy Lambers

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Kok, Jan Steenstraat 19 , uit de Witte of Lambertuskerk naar,
dhr. H. Mulder, Polenweg 9, en uit de Matrix naar Marrie Kemkes Avondvoorde 3.

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

Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
21 nov. Dhr. R. Doldersum, Jan Vermeerstraat 72, 7771 WP Hardenberg, 77
jaar
23 nov. Dhr. H. Huisjes, Clara Feyoena Heem, 79 jaar

Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn
(kmr. 157a). Mw. J. C. van der Torre-Boer, Larixweg 2, zal op 21 november

Expositie “Al waren onze monden vol van zang”. In de Esch kunt u tot 3
december de expositie “Al waren onze monden vol van zang” bezoeken. Dit
is een tentoonstelling die bestaat uit twaalf meditatieve afbeeldingen. De
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afbeeldingen verschenen eerder in het magazine Kerk & Israël onderweg.
Tezamen vormen zij een verhaal over het volk Israël maar ook een verhaal
waarin de bezoeker zijn/haar eigen levensverhaal terug kan zien. De Expositie is geopend op vrijdagen van 10.00 tot 16.00 uur en op zaterdagen van
9.00 tot 12.00 uur. Er is een documentatieboekje dat u door de expositie
leidt.
Adventsvespers en adventskalender: De eerste drie zondagavonden van
Advent houden we vespers in de Stephanuskerk. Die baseren we onder
andere op de prachtige adventskalender die door de landelijke PKN wordt
uitgegeven met als titel “kwetsbaar als een kind”. De kalender kost 6,60 en
er hangen bestellijsten in de Esch en in de Schakel. De kalender is tot en met
vandaag te bestellen en is ná 26 november af te halen bij de kosters in de
Esch en in de Schakel. Wie liever zelf de kalender bestelt: dat kan via de
webshop van de PKN: https://webwinkel.pkn.nl/advent/adventskalender2017-kwetsbaar-als-een-kind/1202-0030/F6/77
Uitnodiging gemeenteavond. Voor Heemser Esch, Heemse-West en
Marslanden. Op weg naar 2026, vervolg. Uitleg over kerkelijke organisatie,
fte verdeling, meerjarenbegroting en keuzes. Op 21 november 2017 in de
Esch/Hessenwegkerk. Inloop om 19.30 uur. Start om 19.45 uur. Algemene
Kerkenraad en College van Kerkrentmeesters.
Activiteitencommissie Hessenwegkerk vergadert dinsdag 21 november
a.s. om 14.00 uur in De Esch. We rekenen op een goede opkomst.
De Heemser Cantorij repeteert dinsdag 21 november a.s. van 18.30 tot 19.30
uur in gebouw "Aerninckhoff".
Eetcafé: op dinsdag 21 november is het eetcafé in de wijkboerderij in wijk
Baalder weer geopend. Mensen die zin hebben om samen met elkaar te eten,
mensen die alleen zijn, mensen die krap bij kas zitten kunnen genieten van
een gezonde maaltijd. Kosten: een vrijwillige gift, maar niks is ook prima, de
diaconie en Plus Alfring sponsoren, vrijwilligers koken. Het is écht gezellig.
Opgave kan per telefoon tot en met maandag: 0633479569
VOTO. Op donderdag 23 november, wordt het boek “Compassie” van Karen
Amstrong besproken. De avonden staan onder leiding van ds. P. Langbroek.
De bijeenkomsten vinden plaats in de Esch. Aanvang 20.00 uur.
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Vrijdag 24 november: bidden voor en schrijven naar vervolgde christenen.
Van 19.30-21 uur in De Smidse (Kandelaarkerk) in Heemse.
Op zondag 26 november a.s. organiseren wij van “Happy” (PKN
Heemse) weer een fantastische vrolijke diepgaande sing-in. Een
zangavond met medewerking van “Band Joy” uit den Ham
http://bandjoy.nl/ Het thema voor deze avond is:……en door! De
sing-in is bedoel voor jongeren en iedereen die zich jong voelt.
De avond begint om 19.00 uur en het is in ‘de Esch’ bij de Hessenwegkerk. Graag tot de 26e, tot Happy. De werkgroep Happy: Jonathan
Zandman, Marjo Marissen, Herma Mulder, Irene van Dijk, Carlos Scherpen en Henrieke van Dijk.
Beste kniepertjesbakkers, December komt er weer aan en dan gaan we weer
knieperties bakken. Dit jaar doen we het anders. We beginnen op dinsdag 5
december om 14.00 uur tot 17.00 uur. En dan gaan we op woensdagmorgen
6 december door met bakken van 9.00 tot 12.00 uur. Daarna heeft Jaap een
heerlijke maaltijd voor ons klaar staan. Allemaal van harte welkom. Voor
meer informatie kunt u terecht bij Ineke Meinen, tel 0523265077.
Voor het maken van kerstbakjes voor de verkoop op zaterdag 16 december
zijn wij op zoek naar: bakjes, kerstspullen en groen. Wie kan ons hier aan
helpen? Voor meer info: Janneke Meijer, tel: 266687 /06-57050404, Erica
Meijerink, tel: 260666 / 06-33580001. De kerstviering in het dialect wordt
gehouden op zaterdag 16 december om 14.00 uur in de Stephanuskerk.
"Samendelen" een initiatief van de kerken uit Hardenberg-Heemse en Radewijk wil ook dit jaar weer kerstpakketten maken en uitdelen aan mensen met
een klein inkomen. Daarom doen wij een beroep op de gemeente om adressen + postcode aan te dragen die volgens u er voor in aanmerking komen,
zijn er in het gezin kinderen t/m 12 jaar dit er graag bij vermelden. Degene
die adressen doorgeeft is tevens verantwoordelijk voor het halen en bezorgen
van de pakketten! Dit kunt U doen voor 12 december bij de diaconie van U
wijk of bij Truus van Faassen, gerritjan.truus@hotmail.nl tel.263081, voor
de Marslanden bij Willemien Meier meier29@ziggo.nl tel 261031. Nadere
informatie over inzamelen producten en waar hoort u de komende weken.
Bij voorbaat dank de diaconie/commissie Samendelen.
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