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. Annie Otter, Kamferbekestraat 34 is nog ernstig ziek en merkt
dat de krachten afnemen. Ilse Wiersma, Edelinckstraat 108 is even thuis, maar
de behandelingen gaan door. Jan Veurink, Eugenboersdijk 8x is nog in Clara.
Vandaag gaat ds. A. de Lange voor en volgende week ds G. Zijl uit Lemele.
De week daarna vieren we Pasen, voorganger: ds. Martin Voet mmv Nooit
Alleen uit Gramsbergen
Nogmaals hartelijk dank voor alle blijken van belangstelling rondom mijn
operatie en tijdens mijn revalidatie. Super! Het gaat goed met mij. De
operatie en revalidatie hebben succes. Lopen, fietsen en autorijden lukt weer.
Wat wil een mens nog meer. Zondag 16 april zal ik weer preken. De komende weken zal ik langzaam maar zeker mijn werk weer oppakken. 16 april
vieren we het hoogfeest van de kerk. Pasen. De Heer is echt opgestaan. Het
gospelkoor “Nooit alleen” uit Gramsbergen verleent medewerking aan de
dienst. Ik hoop dat jullie in grote getale komen!
Vergadering. Woensdag 5 april vergadert het moderamen om 20.00 uur in de
Esch.
Vakantie. Van 20 april-1 mei zijn Tiny en ik een aantal dagen vrij. Het
vakantierooster wordt meer dan een jaar van te voren gemaakt. Toen was
nog niet bekend dat en wanneer ik geopereerd werd en niet bekend dat ik nu
weer zal beginnen. Ellen Kolthof, tel 262583 neemt waar.
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. Kerkelijk werker Ellen
Kolthof, tel. 262583, eikolthof@ziggo.nl (met ook een goede groet)
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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zondag 2 april 2017; 11e jaargang nr. 14.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. A. de Lange
Ouderling: dhr. E. G. Grootenhuis / Diaken: mevr. J. Bel
Organist: dhr. H. Niezing
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. J.W. Goossen,
Vriezenveen
Ouderling: dhr. R. Schoemaker / Diaken: dhr. H. Odink
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
Ouderling: mevr. A. Mensink / Diaken: dhr. J. Hamhuis
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. J.H. Dunnewind
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stefanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: dhr. H.J. Broekroelofs / Diaken: dhr. R. Odink
Organist: dhr. E. Nijzink
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. G. Zijl, Lemele
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch / Heemse West: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stefanuskerk: Marslanden: ds. A. de Lange
Bij de diensten
Collecten: 1e Werelddiaconaat; 2e; Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
1e rondgang: Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze Zondag is
"Steun jongeren in Zuid-Afrika". 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 vijfde zondag van de
veertigdagentijd horen we van Ezechiël over het visioen van de dorre
beenderen. Johannes vertelt over de zieke Lazarus. In de schikking zien we
paarse bloemen tussen de dorre takken, die gestoken zijn vanuit de verschillende windrichtingen. Gods Geest blaast leven in wat dor en doods lijkt
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: mevr. J. Ypma-Okma en dhr. J. Jans
Volgende week: Geen dienst

19 Maart werden wij verrast met het prachtige bloemstuk uit de Hessenwegkerk. Hartelijk dank voor het medeleven de afgelopen maanden tijden het
korte ziekbed en overlijden van onze zus/schoonzus. Het heeft ons enorm
gesterkt! Vriendelijke groet, Jos en Ina Muis.
Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 6 april om 20.00 uur
in de Esch.
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.

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: Rina Zandman en Jolanda Pasveer
Volgende week: Geen dienst
Het is vandaag alweer de vijfde zondag in de veertigdagentijd. Pasen komt
steeds meer in zicht. Maar voor het Pasen wordt gaat Jezus door een diep
dal, een dal van doodsschaduw, om het met psalm 23 te zeggen. Hij voor
ons. Dat is het evangelie. Vanmorgen gaat ds. Goossen uit Vriezenveen
voor. De avonddienst in de Stephanuskerk is een vesper waarin ds.
Noordmans voorgaat. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Thema: Sterker dan de dood! Afk.; Voorzang
projectlied; Votum en groet; Psalm 42: 1 en 3; Tien geboden en samenvatting;
Lied 912: 1 en 5; Gebed; Na gesprekje verlaten de kinderen de kerk;
Schriftlezing: Johannes 11: 1 – 4 en 20 – 44; Psalm 139: 1, 2 en
4;Verkondiging: Johannes 11: 25 en 26; Psalm 30: 1 en 5; Dankgebed en
voorbede; Collecte; Lied 675: 1 en 2;Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. K. Gerrits en mevr. M. Bril
Volgende week: Fam. A. Nijman-Sok en dhr. G.J. Otten
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jos Muis
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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
Overleden. Op 27 maart jl. is overleden mw. Zwaantje Meijer-Kerkdijk,
Berkenlaan 27. Ze bereikte de leeftijd van 83 jaar. Een dag voor haar overlijden was ze nog in de kerk, maakte ze een wandeling en ging op bezoek bij
familie. Zo kwam haar sterven heel onverwacht. Vrijdag jl. vond de begrafenis plaats op Larikshof, na een gedachtenisdienst in de Witte of Lambertuskerk. We leven mee met haar zoon en schoondochter, hun gezin en allen die
rouwen om het verlies van Zwaantje Meijer. Moge de Heer die herder is hen
troosten.
Onze zieken. In het Hardenbergse ziekenhuis verblijft mw. G.H. SturrisBouwhuis, de Spinde 13. Op de PAAZ verblijft dhr. E.J. Bolks, Rheezerweg
80 te Diffelen. Dhr. G. Schuurman, Castorstraat 26, verblijft in het UMC te
Groningen, waar hij vrijdag jl. is geopereerd. Leven we mee met de
gemeenteleden die ziek zijn en/of het moeilijk hebben? Laten we ze niet
vergeten in onze aandacht en gebeden.
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!
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te nemen. Uiterlijke verzenddatum is donderdag 6 april a.s. Van harte
aanbevolen! De Diaconie en ZWO.
Activiteiten commissie Hessenwegkerk. De eieren / paas actie zit er weer
aan te komen. U kunt in het bezit komen van mooie, leuke en lekkere dingen
zoals paasstukken, deurkransen, keramiek, eieren en tokkelroom. De verkoop hiervan begint op vrijdag 7 april bij de container van OPA van 0.900
tot 16.00 uur. Zaterdag 8 april van 0.900 – 12.00 uur kunt u uw bestelde
eieren in de Esch ophalen. Wij zijn dan in de Schakel van 09.00 – 12.00 uur,
en in zorgcentrum ’t Welgelegen in Gramsbergen van 9.30 tot 12.00 uur. In
Clara Feyoena Heem en Oostloorn van 14.30 tot 16.30 uur. Bestelformulieren voor eieren worden uitgedeeld na de dienst van 26 maart en 2 april. De
totale opbrengst van de actie is bestemd voor Hospice ’t Huis aan de Vecht .
Helpt u weer mee deze actie tot een succes te maken? Bestuur activitei- ten
commissie Hessenwegkerk.
Kerkhof Lambertuskerk. In goed overleg met de PKN Hardenberg-Heemse,
eigenaar van kerkhof Nijenstede aan de Stationsweg in Hardenberg, voert
een groep vrijwilligers van de Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving al twintig jaar regelmatig onderhoud uit aan de graven op dit kerkhof.
Grafmonumenten worden hersteld en teksten weer leesbaar gemaakt. Op het
kerkhof naast de Witte of Lambertuskerk aan de Scholtensdijk in Heemse
(dus niet de begraafplaats!) willen we met een nog te vormen groep ook hier
dit onderhoud gaan doen. Omdat voor dit kerkhof geldt dat hier vaak voorouders van Heemsenaren zijn begraven, vragen we op deze manier belangstellenden uit Heemse zich hiervoor te melden bij de Historische Vereniging
Hardenberg en Omgeving. Het college van kerkrentmeesters van de PKN
Hardenberg-Heemse heeft geen bezwaar dat ook op dit kerkhof de graven en
grafmonumenten onderhoud gaan krijgen. Het liefst per e-mail,
info@hvhardenberg.nl , maar telefonisch mag ook: 0523-265624. P.S.
Wie het boek “Monumenten in de gemeente Hardenberg” heeft vindt op blz.
328 tm 331 een beschrijving over dit kerkhof aan de Scholtensdijk. Historische Vereniging Hardenberg en Omgeving, Wicher Dam
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. M. Hennie Hutten-van Loo, Zonnelaan 14, heeft een
hersenbloeding gehad en ligt in Isala. Er zijn lichtpuntjes, maar ze ligt nog
op de IC. We leven intens met haar, haar kinderen en kleinkinderen mee!
Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, is in CFH om te revalideren. Ze
ondergaat het allemaal dapper!
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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: Elise Pothof: gr. 1-4; Hester op de Haar: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Esther van Dijk; Feronia Dorgelo- Schottert
Volgende week: Renate Bruins; Janine Roepers
Lector: Jan Noorlander
Orde voor de morgendienst. projectlied..1 en 3; Votum en groet; Zingen
Antifoon 535f; Lied 43: 1 en 3; Antifoon 535f ; Thema; lied 283:1 en 3;
Drempelgebed Zingen lied 367b; Zingen Projectlied couplet 2; Lied 647:
1 en 2; Gebed; KND; Wegzendlied lied 456 (ELB); Schriftlezing Joh
8,46-59; Lied 948:1,2,3;Overweging; Tijdens de overweging uit Eva’s
lied 2 nr 36; Overweging; Zingen: Wij delen geloof..; Collecte; Zingen:
'Vriendschap, vrij en ongedwongen ' (Piet Vliegenthart) Melodie Gezang
300; Wegzending en Zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Odink; Volgende week: fam. van Kamer
Kindernevendienst: Ilse Bel: gr. 1-4; fam. Grootenhuis; Dianne Waterink: gr.
5-8
Oppasdienst vandaag: Mariette Zoer; Wendy Lambers
Volgende week: Janien Nijman; Willy de Haan; Meike Olsman
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Johannes 11:55–12:11; dinsdag: Psalm 129;
woensdag: Romeinen 5:1-11; donderdag: Romeinen 5:12-21; vrijdag:
Romeinen 6:1-14; zaterdag: Psalm 73; zondag: Johannes 12:12-19
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Slot-v.d. Graaf, Spechtstraat 4, uit de Witte of Lambertuskerk naar Mevr. F. Koersen-Stoeten, Frits de Zwerverlaan 2/1, en uit de
Matrix naar dhr. W. Pinkster, Kamferbekestraat 32.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
5 april: mevr. G. de Goede- Oosterbaan, Ervenweg 74, 7773 DX Hardenberg, 77 jaar
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5 april: mevr. K. Eshuis-Stegink, Grote Beltenweg 3, 7794 RA Rheeze, 76
jaar
5 april: dhr. G.J. Pierik, Kometenlaan 7, 7771 EM Hardenberg, 75 jaar
6 april: mevr. F. Lenters- Lammerink, Clara Feyoena Heem, 88 jaar
8 april: mevr. H. Bolks- Grootoonk, Clara Feyoena Heem, 91 jaar
8 april: mevr. A. Wilps- Wilpshaar, Havezateweg 2, 7798 CC Collendoorn,
77 jaar
9 april: dhr. J. Meier, Brandweg 7, 7771 DA Hardenberg, 78 jaar
9 april: mevr. J. Nijman- Dekker, H.H. Schefferlaan 27, 7771 CW Hardenberg,77 jaar
Voorbedendoosje Hessenwegkerk en Witte of Lambertuskerk. Er staat een
voorbeden doosje op de balie in de Esch en er staat een voorbedendoosje
onder de toren in de Witte of Lambertuskerk. U kunt thuis uw voorbede op
papier zetten en vervolgens in het witte voorbedendoosje leggen.
Vervoer van en naar de kerk. De diaconie is bezig om te inventariseren of er
behoefte is aan vervoer van en naar de kerk. Wij willen graag iets regelen,
maar willen wel eerst weten of hier belangstelling voor is. Als u vragen
hierover heeft, of als u zich hiervoor aan wilt melden, dan kunt u dat doen
via mail: fhwelink@knmail.nl of mobiel: 0621847917
Ouderengroep. Donderdag 6 april a.s. vindt de Ouderenmiddag plaats in de
Aerninckhoff, aanvang (let op: 15.00 uur). De middag staat in het teken van
Pasen en wordt afgesloten met een broodmaaltijd. Hartelijk welkom. Voor
vervoer: G.J. Bolks, tel. 263005.
Ouderengroep. In plaats van het jaarlijkse busreisje gaan we met aller
instemming het seizoen afsluiten met een etentje. Op donderdag 11 mei a.s.
zal dit plaatsvinden in de Esch, aanvang 16.30 uur. In overleg en samenwerking met Jaap Meerveld wordt begonnen met een glaasje vooraf, rond 17.30
aan tafel in de zaal. Op de paasmiddag kan men zich al opgeven en ook daarna is nog wel gelegenheid. Kosten € 15,00 p.p. graag contant.
Hallo allemaal. Zondag 9 april is het Palmzondag. Er is dan een gezamenlijke kerkdienst in de Hessenwegkerk om 10.00 uur. Voor de kinderen is er
kindernevendienst en een optocht door de kerk met je eigengemaakte palmpaasstok. Er wordt dit jaar geen palmpaasstok tijdens de kindernevendienst
gemaakt. Wel is er de mogelijkheid om op woensdag 5 april een palmpaasstok te maken in het LOC te Hardenberg. Maar je kan ook thuis een palmpaasstok maken. De gemaakte palmpaasstokken kunnen jullie voor de dienst
in de Esch neerzetten. Na de dienst wordt er nog een gezamenlijke activiteit
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georganiseerd. Iedereen is van harte welkom! Jij komt toch ook? Leiding
van de kindernevendienst en kinderkerk
Hallo jongens en meiden. Op palmzondag 9 april wordt er voor jullie en
jullie ouders een gezamenlijke activiteit georganiseerd na de kerkdienst. Het
is een activiteit die voor elke leeftijd leuk is om mee te doen. Dus na de
dienst een glas ranja of kopje koffie en dan gezellig met alle kinderen op
pad……..doe goede schoenen aan en stel dat er een druppeltje regen valt…..
neem een paraplu mee. Voorde hele kleintjes is de buggy wel handig om
mee te nemen.
Volgende week zondag 9 april 2017, zesde zondag van de 40-dagentijd, zal
er tijdens de eerste rondgang gecollecteerd gaan worden voor het goede doel:
"Steun mensen met een handicap in Myanmar". De ZWO commissie
Paasontbijt 16 april. Net als voorgaande jaren hopen we de Paasmorgen te
beginnen met een gezamenlijk ontbijt dat begint om 8:30 in de Esch . We
pakken daarmee de oude traditie op van de eerste christenen , die zo hun
blijdschap over de opgestane Heer deelden. Voor dit Paasontbijt kunt u zich
opgeven , door uw naam te noteren op een lijst die u kunt vinden in de Esch
(Hessenwegkerk) of onder de Toren (Witte of Lambertuskerk) en in de
Aerninckhoff en de Matrix. Dat kan op zondag 26 maart en 2 april en als
laatst zondag 9 april. Voor eventuele vragen kunt u bellen met Johan Jans
0523 251474
Jeugdwerk PKN nodigt jou uit: The Passion 2017. Ook dit jaar willen we
met zoveel mogelijk jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar naar the Passion
toe gaan. Dit jaar in Leeuwarden. We vertrekken op 13 april om 15.30 uur
bij de Kamp in Baalder. De kosten zijn € 10,00 per persoon. Vervoer is
geregeld met een bus. Lijkt dit je leuk, mail dan voor 3 april naar Arjan
Veurink, rheeze.arjan@gmail.com. In de mail zet je je naam, je adres,
mailadres en je mobiele nummer (we komen in Leeuw- arden terecht tussen
heel veel jongeren! Als we elkaar kwijtraken kunnen we elkaar opbellen!)
Paasgroetenactie 2017. Van uit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en
aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De
Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: “Sterk en dapper”. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog
iets persoonlijks op staat. Meer weten? Kijk op www.kerkinactie.nl/paasgroe
tenactie. De kaarten liggen, met de verzendinformatie, bij de uitgang om mee
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