Tienerdienst. Volgende week zondag 27 mei, is er weer een tienerdienst in
Matrix. Rianne en Fennanda 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 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
Vacatures. Binnen onze groeiende wijk Marslanden hebben wij nog een
aantal mooie en uitdagende vacatures beschikbaar voor ouderling, diaken en
bezoekmedewerker. Je wordt onderdeel van een enthousiast team, waar
voldoende ruimte is voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Graag komen
wij met jou in contact! Voor meer informatie kun je terecht bij Piet Landstra,
0523-265258 of via email: scribamarslanden@pknhardenbergheemse.nl
Beroepingscommissie. Vorige week meldden we u dat (een deel van) de
commissie naar een kerkdienst van de kandidaat predikant toe is gegaan om
te “horen”. Dit kwam goed overeen met onze ideeën. We gaan nu de wijkkerkenraad en de AK adviseren deze kandidaat te beroepen. Daar wordt in
een gezamenlijke vergadering, gepland op 22 mei, het advies van de beroepingscommissie besproken en de kunnen beide raden overgaan tot kandidaatstelling. Als dat zo is kunnen we weer een stap verder gaan en de gemeenteleden gaan raadplegen. De datum die we daarvoor onder voorbehoud
hebben gepland is 30 mei. Heeft u deze datum al gereserveerd? Komende
zondag hoort u of deze datum door kan gaan. We houden u op de hoogte.
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:
pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl. U wordt dan zo spoedig mogelijk
teruggebeld of gemaild.
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 20 mei 2018; 12e jaargang nr. 20.

www.pknhardenbergheemse.nl
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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P. Vroegindeweij, Ermelo
Ouderling: dhr. G. de Haan / Diaken: mevr. J. Otten
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Riksoort
Ouderling: mevr. A. Polman / Diaken: dhr. J. Jans
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. E. Pothof / Diaken: dhr. J. Meilink
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: mevr. M. Veenstra
Ouderling: mevr. M. Flim / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. G. Overweg
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: dhr. H.J. Broekroelofs / Diaken: mevr. D. Habers
Organist: dhr. J. Kamphuis
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P. Langbroek
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. G.J. Heinen, Dalfsen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Wachtmeester, Hengelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Bij de diensten
Collecten: 1e Zending; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
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1e rondgang: Pinksterzendings collecte. Het thema van deze zondag is:
Versterk de kleine kerken in Bangladesh". In het islamitische Bangladesh

behoren christenen tot de armste bevolkingsgroepen. Met het Mymensingh
church care program ondersteunt de Baptist Church of Mymensingh, partner
van Kerk in Actie hen op allerlei manieren. Er zullen vóór en tijdens de
dienst beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. Uw bijdrage
kunt u ook overmaken op rek.nr. NL45RABO0324964862 t.n.v. De
penningmeester Z.W.O. van de P.K.N. Hardenberg - Heemse o.v.v. Bijdrage
zending. De ZWO commissie
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Smit en mevr. T. van Faassen
Volgende week: fam. P.R. Pot en dhr. H. Odink
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: Herma en Marinka Mulder
Volgende week: Mieke Kerkdijk
Koffiedrinken na de dienst. Na de dienst kunt u in de consistoriekamer
Milou en Marije feliciteren met hun belijdenis. Daarna kunt u in de Aerninckhoff, naast de kerk, terecht voor een kopje koffie of thee. Weet u welkom!
Van harte welkom in de Witte of Lambertuskerk. We vieren vandaag het
Pinksterfeest, het feest van de Heilige Geest. Milou Bosscher en Marije
Otter-Bosscher doen belijdenis van hun geloof en we zijn daar erg blij mee.
De avonddienst in de Stephanuskerk wordt geleid door ds. Noordmans.
Een Geestrijke zondag gewenst!
Orde van dienst. De uitgewerkte orde van dienst wordt aangereikt bij
binnenkomst in de kerk. Intochtslied: Ps. 87; moment voor persoonlijk
gebed; votum en groet; lied: 683; gebed om vergeving en verlichting met de
Heilige Geest; voor de kinderen; de kinderen gaan naar de kinderkerk;
schriftlezing: Handelingen 2: 1 – 42; lied: 672: 1, 3 en 6; verkondiging; lied:
675; openbare belijdenis van het geloof: – onderwijzing – gezongen
geloofsbelijdenis – vragen aan Milou en Marije – handoplegging – we
zingen Milou en Marije lied 415 toe (iets gewijzigd) – verwelkoming –
loflied: 617 ‘Tienduizend redenen’ (Hemelhoog) : Milou en Marije lezen een
gedicht, waarmee ze nog eens duidelijk maken waarom ze belijdenis doen –
ouderling Roel Schoemaker spreekt een woord namens de kerkenraad;
dankgebed en voorbeden, te besluiten met het Onze Vader; inzameling van
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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
Overleden. Op 12 mei overleed Klaske Trijntje Schepers-van der Boon op
de leeftijd van 75 jaar. Zij woonde Kamferbekestraat 26. Tine was in haar
werkzame leven verpleegster met name bij ouderen o.a. in Oostloorn. Voor
buren aan de Castorstraat en aan de Kamferbekestraat heeft ze veel betekend. Dat deed ze graag. Vorig najaar werd ze voor de 3e keer getroffen
door kanker. Helaas was er nu geen genezing. Met veel optimisme en strijd
leefde ze verder. Tine geloofde dat ze na dit leven in de hemel zou komen.
Wij geloven dat ze daar nu is. Vrijdagmorgen 18 mei om 10.00 uur is de
rouwdienst in de Larix. We wensen Wim, de kinderen en kleinkinderen
Gods zegen. (is al afgekondigd)
Onze zieken. Henny Overweg, Blanckvoortallee 24, is afgelopen week voor
de tweede keer geholpen aan haar heup.
Doop: Op zondag 27 mei vieren we samen in de Matrix een feestelijke dienst
waarin drie kinderen uit onze wijkgemeente worden gedoopt.
Het zijn Mees Anne Lein (roepnaam Mees), geboren op 21 februari en zoon
van Anne en Eline Altena en broertje van Pim en Ties.
Julan Benjamin Erik (roepnaam Julan), geboren op 28 februari en zoon van
Iwan en Annemiek Bolks en broertje van Yaël (Moonenlaan 24, 7773 DT)
Ziya Aaltje (roepnaam Ziya), geboren op 9 maart en dochter van Sander en
Mariëtte Zoer en zusje van Kian en Vièn. (van Rechterenallee 2, 7773 AN)
Voorganger in de dienst is ds. Piet Langbroek en de dienst begint om 09.30
uur. De doop van het zoontje van Harm en Liedeweij Roeten (Kamferbekestraat 47) ging vanwege omstandigheden niet door. Bastijn zal nu gedoopt
worden in de avonddienst op zondag 17 juni om 19 uur in de Stephanuskerk.
Als er ouders zijn die voor die dienst mee willen doen kunnen zij zich
aanmelden bij ds. Langbroek.
Examens. De examens in het voorgezet onderwijs zijn gestart. Ben jij bezig
met de examens, dan willen we jou heel veel succes toewensen!
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Huwelijk. Op vrijdag 1 juni hopen Gert Jan Aufderhaar en Inge Wentink
elkaar het jawoord te geven. De trouwdienst zal gehouden worden in de
Lambertuskerk en de voorganger is ds. Henry Dorgelo. Wij wensen Gert Jan
en Inge een goede en gezegende toekomst toe.
Bedankje: het was heel fijn zoveel kaarten en bezoek te ontvangen tijdens
ons verblijf in Ommen. Ypie van der Velde en Gerard Kelder.
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. Mw. H.J. Warmink-Waterink, Grote Esweg 13, verblijft in
Dimence, gebouw Rielerenk, ouderen somatiek, Nico Bolkesteinlaan 65,
7416 SE Deventer. In Clara Feyoena Heem verblijft dhr. E. Vedelaar,
Jachthuisweg 4. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn. 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!
Huwelijksjubileum. In een kerkdienst is er al wel voor gedankt, maar ‘t heeft
nog niet op Kerkcontact gestaan, daarom alsnog. Op 10 mei jl. was het vijftig jaar geleden dat Jan Hendrik Mulder en Maria Stoeten elkaar het jawoord
gaven. De trouwtekst was: Exodus 15, het slot van vers 26: ‘want Ik, de
HERE, ben uw Heelmeester.’ Zo hebben ze dat ook ervaren. Nogmaals: van
harte gefeliciteerd! Het adres: Ulfershof 7.
Ik wil graag bedanken voor de bloemen van de kerk uit Heemse. Het heeft
mij heel goed gedaan. Mevr. Triemstra allemaal hartelijke groeten
Dank je wel voor de vele felicitaties die we mochten ontvangen voor ons 50
jarig huwelijk. Wij zijn dankbaar dat we dit samen mogen beleven. Jan
Hendrik en Marie Mulder.
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de gaven; slotlied: 629 ‘De kracht van uw liefde’ (Hemelhoog); wegzending
en zegen; gezongen amen (3x);
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. K Gerrits en dhr. B.J.P. Schraa; Volgende week:
Mevr. Hutten-Bril; Mevr. Stegeman-Grendelman en mevr. M. Bril
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jos Muis
Koffiedrinken: I.v.m. Pinksteren is er geen koffiedrinken.
Kindernevendienst: Esther van der Veen: gr. 1-4; Renate Bruins: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Judith Schutte; Linda Nijman
Volgende week: Feronia Dorgelo- Schottert; Alysha Schottert
Lector: Ineke Meinen
Orde van de morgendienst: Wij vieren vanmorgen met elkaar het Pinksterfeest. Het thema is: “The sky is the limit!!” Mededelingen, Lied 670:1,2,3,6;
Onze Hulp en Groet, Lied 273, https://www.youtube.com/watch?v=Hxd1zk
rn2gg, Lied 683; gebed; KND; Lied 289; Genesis 11/Johannes 3: 1-8/ Handelingen 2: 5-8; Lied 687; preek; Lied 695; gebeden; collecte; Lied 675;
zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. van Kamer; Volgende week: fam. Zoer
Kindernevendienst: Nienke van Goor; Hannah Nijboer: gr. 1-4; Alien van
den Akker: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Lizeth te Have; Willy de Haan
Volgende week: Mirjam Hakkers; Wendy Lambers
Stephanuskerk
Orde voor de avonddienst: Welkom; Inleiding; Aanvangslied: 687:1,2; Stilte;
Votum en Groet; Lied 218 (Uit: Evang. liedbundel); Gebed; Lezing: Handelingen 1: 9-14 (NBV); Lied 670; Lezing: Johannes 21: 1-14 (NBV); Lied
968:1,2,5; Lezing: Johannes 21: 15-19 (NBV); Lied 885; Lezing: Genesis
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11: 1-9 (NBV); Lied 357:1,3,5 (Uit: Evang liedbundel); Lezing: Openbaring
22: 1-5 (NBV); Lied 216; Gebeden; Collecte; Slotlied: Lied 248; Zegen

Bidden voor en schrijven naar vervolgde christenen. Vr. 25 mei, van 19.3021 uur, in de Immanuelkerk te Dedemsvaart.

Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster: maandag: Spreuken 31:10-31; dinsdag: Jozua 23:1-16;
woensdag: Jozua 24:1-13; donderdag: Jozua 24:14-28; vrijdag Jozua 24:2933; zaterdag: Romeinen 12:1-8; zondag: Romeinen 12:9-21

Zomer avond concert. Op woensdag 30 mei verzorgt het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor o.l.v. Jan Quintus Zwart een zeer gevarieerd Zomeravond
Concert in de Höftekerk te Hardenberg. Met medewerking van de combo Jan
Lenselink en HCM Ensemble Aanvang: 20.00 uur. Voorverkoopadressen in
Hardenberg en overige informatie, zie website: www.hcmk.nl

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. S. Kampman- Veldsink, Hessenweg 9, uit de Witte of
Lambertuskerk naar mevr. Triemstra, Welgelegen Gramsbergen, en uit de
Matrix naar Vasaph Krikken, Blanckvoortallee 8a (Baalderborg).
Kampvuur avond gaat niet door: wegens te weinig animo zullen de kampvuur avonden niet meer doorgaan in 2018. Dus aankomende vrijdag 18 mei
zal het vuurtje niet branden.
Stephanuskerk om 19.00 uur: In de avonddienst kijk ik aan de hand van
lezingen en foto’s terug op de gemeentereis naar Israël. Dit is het 2e en
laatste deel van ‘de reis van je leven’. Ik probeer ook een link naar
Pinksteren te leggen. We zingen mooie en toepasselijke liederen. Welkom.
Gospelavond in de Wanne, woensdag 23 mei van 19.00 tot 20.00 uur. Een
vrolijke avond met mooie muziek, de zanggroep Only One Way treedt op.
Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.
Vooraankondiging inzameling voor Voedselbank Hardenberg. Zondag 3 juni
a.s. is er een inzameling van levensmiddelen voor de Voedselbank te Hardenberg. U/jij ontvangt daarvoor vandaag (in Baalderveld en Marslanden )
en zondag 27 mei (alle wijken, behalve Baalder en Baalderveld) bij de uitgang van de kerk een tasje met daarin een opgave van de artikelen die de
Voedselbank graag zou willen ontvangen. Van harte aanbevolen. Uw
Diaconie.
Uitnodiging theatervoorstelling De OmZieners. De voormalige armenkolonie de Ommerschans bestaat 200 jaar. De Historische Vereniging Ommerschans organiseert in dit kader verschillende festiviteiten. Een daarvan is de
theatervoorstelling De OmZieners, geïnspireerd op de kwetsbaarheid die
armoede met zich meebrengt op elk levensterrein; arbeidsparticipatie,
gezondheid, scholing, huisvesting etc. Te zien: vrijdagavond 25 mei in
Theater de Voorvegter Badhuisplein 3 Hardenberg. Aanvang 20:00 uur.
Toegang: vrije gift na afloop. Aanmelden via omzieners@gmail.com (niet
verplicht, wel aan te raden.) Van harte aanbevolen. De Diaconie.
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Actie pioenrozen voor The Home of Hope and Dreams. Op de vrijdagen 25
mei en 1 juni a.s. heeft de stichting The Home of Hope and Dreams van
OPA de mogelijkheid gekregen om pioenrozen te mogen verkopen voor ons
kindercentrum. Deze verkoop vindt plaats bij de inzameling van het oude
papier achter de Hessenwegkerk. Van deze gelegenheid maken we graag
gebruik. De bossen à 10 stuks pioenrozen worden verkocht voor € 5,00.
Helpt u mee deze actie tot een groot succes te maken?
Zingen en bidden met Open Doors. Vrijdagavond 1 juni is de avond waarop
in heel Nederland en daarbuiten vervolgde christenen centraal staan. Vervolgde christenen hebben te maken met discriminatie, bedreiging en geweld,
vanwege hun christelijk geloof. In de Hessenwegkerk, Hessenweg 47 te
Heemse, zal er van 19.30 - 20.30 uur een speciale samenzang zijn voor jong
en oud, onder begeleiding van Ellert Bos. Tijdens de samenzang zal er een
collecte zijn voor Open Doors. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gift
te geven ter bestrijding van de onkosten. Na de samenzang is er gelegenheid
voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. Vanaf 21 uur zal een spreker
van Open Doors vertellen over de Vervolgde Kerk. Om 22 uur begint de
Nacht van Gebed tot de volgende ochtend 6 uur. Christenen uit Hardenberg
en omgeving bidden dan voor vervolgde christenen. Voor eten en drinken
wordt gezorgd. De keus is aan u bij welke onderdelen u die avond en/of
nacht aanwezig wilt zijn. Voor meer info kunt u bellen met 0529-455516.
Zie ook www.opendoors.nl. Graag tot ziens op 1 juni!
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. Ypie van der Velde, Molenplein 16, en haar partner dhr.
Gerard Kelder, komen dinsdag 22 mei weer thuis vanuit Oldenhaghen.
Mw. H. Meier- Schoemaker, Rembrandtstraat 19, verblijft in CFH unit 1 K
8. Dhr. H.J. Koops, Rheezerweg 55, is tijdelijk opgenomen in CFH (herstel
unit).
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