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

Gemeente

zondag 21 januari 2018; 12e jaargang nr. 3.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P. Langbroek
Ouderling: dhr. G. de Haan / Diaken: mevr. J. Bel
Organist: dhr. B. Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort,
Heilig Avondmaal
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: dhr. W. Herbert
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. J. Dijkstra, Vroomshoop
Ouderling: mevr. E. Pothof / Diaken: dhr. M. Kappert
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. J.A. Smit
Ouderling: mevr. H. Hietland / Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. G. Overweg
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange
Ouderling: mevr. M. Hoving / Diaken: dhr. F. Moeken
Organist: mevr. H. Davenschot
Vrijdag 26 januari: 10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: ds. H. Dorgelo; Heilig Avondmaal; Ouderling: mevr. A. Mensink/ Diaken: mevr. H. Platjes;
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. A. de Lange
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. H. Berends, Vriezen
veen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo, Thomaviering
Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; Uitgang: Zending
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Mevr. Y v.d. Velde en mevr. T. van Faassen
Volgende week: Fam. G.J. Mulder en dhr. J. Jans

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: Ina en Soria van Uffelen
Volgende week: Jennie Altena
Vanmorgen vieren we in de Witte of Lambertuskerk het heilig avondmaal.
Maar, uiteraard, ook de bijbel gaat open. We lezen Marcus 2: 13-17. Over Levi
die geroepen wordt door Jezus om Hem te volgen. In de avonddienst in de
Stephanuskerk gaat ds. De Lange voor. Een goede zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: intochtslied: Ps. 107:1,3; moment voor persoonlijk
gebed; votum en groet; voorbereiding op de viering van het heilig avondmaal;
lied: 377:1,2,3; gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest; genadeverkondiging; lied: 377:4,5,6,7; voor de kinderen; de kinderen gaan naar de
kinderkerk; schriftlezing: Marcus 2:13-17 (door Anja Polman); lied: 531;
verkondiging; gezongen geloofsbelijdenis: 340b; onderwijzing bij het avondmaal; inzameling van de gaven, terwijl wij zingen: 840; gebed; nodiging;
gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel); dankzegging; slotlied: Ps.
103: 9; wegzending en zegen; gezongen 'amen' (3x).
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. G. Gerrits-Schuldink en dhr. K. Bakker
Volgende week: Fam. J.W. van Braak-de Lange en mevr. M. Bril
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.
Kindernevendienst: Renate Bruins;: gr. 1-4; Esther van der Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jacoba Nijzink; Petra Veurink
Volgende week: Judith Schutte; Lisa Kappert
Lector: Jacqueline Bakker
Orde van de morgendienst: Intochtslied Lied 280:1,2,3,4; Moment voor
persoonlijk gebed; Begroeting: We zijn bijeen geroepen om de NAAM te vieren: Ik zal er zijn voor jou, Ik ben met je / V. Onze hulp is in de naam van de
HEER / A. die hemel en aarde gemaakt heeft / V. die trouw is tot in eeuwigheid / V. Zijn naam over u/jullie / A. en over u / V. zijn genade en vrede is met
u/jullie / A. en met u Amen /Drempelgebed; Lied: 1005:1,3; Lezing uit Rom.
13:8-11; Lied 791:1,5; Gebed om de Heilige Geest; kind ren naar hun dienst met
het wegzend lied 371;1e lezing Johannes 2: 13-17; Lied 187:1,2,3,4 (knd); 2e
lezing Johannes 14: 1-14; Lied 1005:2,4; Preek; Lied 971:1,2; (kinderen komen

2

weer terug); Dankgebed – voorbede; Collecte; Lied 422:1,2,3; Zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Kroon; Volgende week: fam. Hein
Kindernevendienst: Marcia Zoomer/Truus Meinen: gr. 1-4; Mannette Batterink:
gr. 5-8;
Oppasdienst vandaag: Gerja Kuiperij; Marieke Brunink; Doreen Olsman
Volgende week: Lizeth ten Have; Mariette Zoer
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Spreuken 17:1-15; dinsdag: Spreuken 17:16-28;
woensdag: Spreuken 18:1-11; donderdag: Spreuken 18:12-24; vrijdag Psalm 5;
zaterdag: Marcus 1:1-15; zondag: Marcus 1:16-31
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk
gebracht naar dhr. A. Hutten, Orionlaan 10, uit de Witte of Lambertuskerk
naar Dhr. H. Eggink Eugenboersdijk 9, en uit de Matrix naar mevr. J.W. van
den Berg-Vonk, Oostloorn kamer 142
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
22 jan. Dhr. L. Veurink, Pijlkruid 31, 7772 ME Hardenberg, 48 jaar
24 jan. Dhr. G. van der Louw, Boesemeer 1, 7773 AX Hardenberg, 86 jaar
25 jan. Dhr. W. Versteeg, Idastraat 14/A 7555 TR Hengelo, 86 jaar
25 jan. Dhr. H. Veurink, Collendoornerdijk 3/A, 7798 CJ Collendoorn, 79 jaar
25 jan. Mevr. E.I. Kroeze, Kometenlaan 10, 7771 EM Hardenberg, 78 jaar
26 jan. Mevr. G. Schaap- Postma, Clara Feyoena Heem, 88 jaar
26 jan. Dhr. J.M. Veldhuizen, Meteoorplein 8, 7771 ED Hardenberg, 83 jaar
26 jan. Dhr. E.J. Wilps, Merelstraat 2, 7771 CG Hardenberg, 79 jaar
28 jan. Mevr. A.J. Tallen- Horstink, Clara Feyoena Heem, 96 jaar
28 jan. Dhr. J. Lopers, H.H. Schefferlaan 18, 7771 CW Hardenberg, 88 jaar
28 jan. Dhr. G.J. Hindriks, Rheezerveenseweg 22, 7797 HC Rheezerveen, 86 jaar
28 jan. Mevr. T. Meier-Kroezen, H.H. Schefferlaan 10, 7771 CW Hardenberg,
85 jaar
Activiteitencommissie Hessenwegkerk. De activiteitencommissie vergadert dinsdag 23 januari a.s. om 13.30 uur in De Esch. We rekenen op een goede opkomst.
Gebedssamenkomst Heemse. Graag nodigen we u/jou in de week van gebed uit
voor de bijeenkomst op woensdagavond 24 januari in de Christelijke Gereformeerde Sjaloomkerk, Hessenweg 57. Vanaf 19.00 uur is er koffie en ruimte
voor ontmoeting. Om 19.30 uur vangt de gebedssamenkomst aan. Muzikale
me- dewerking wordt verleend door Nienke Franken. Meewerkende predikanten
en voorgangers zijn Henry Dorgelo, Leo van Rikxoort, Jan Dunnewind, Dick
Dreschler, Rutger Heij, Gert-Joop Dolk, Dik Brienen en Hans Vergoessen. Weet
u/je welkom!
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Bidden voor en schrijven naar vervolgde christenen: vrijdag 26-01 in de
Hessenwegkerk, 19.30-21 uur.
OPROEP van de Heemser Cantorij. De Heemser Cantorij is momenteel bezig
met het instuderen van de Mattheüs-passie, waarvan de uitvoering gepland staat
voor Goede Vrijdag 30 maart in de Hessenwegkerk. Om dit stuk op een verantwoorde manier te kunnen zingen, zijn er (tijdelijk) meer mannen – tenor en bas nodig. De vraag is dan ook: wilt u/wil jij onze cantorij t.b.v. genoemde uitvoering komen versterken? De repetities zijn elke dinsdagavond tussen 18.30 en
19.30 uur. Informatie en opgave graag vóór 1 februari a.s. bij Lambert Zandman, tel. 264266, of via email: LZandman1949@kpnmail.nl. Ik zie u graag!
Want: indien er zich geen mannen melden, zijn we genoodzaakt om de Cantory,
na meer dan 30 jaar, op te heffen!
Het bestuur van de activiteiten commissie van de Hessenwegkerk wil iedereen
die meegeholpen heeft de oudejaars / oliebollenactie weer tot een succes te
maken, heel hartelijk bedanken ! De oliebollen en knieperties smaakten weer
voortreffelijk en hebben het mooie bedrag van € 2200,- opgebracht. Dit zal besteed worden voor draadloze microfoons in de Hessenwegkerk. Ook de midwinterwandeling van zondag jl. was weer een succes te noemen. Het weer leende
zich ook prima voor een wandeling en een babbeltje met deez‘ en gene, aan het
eind van de tocht was er warme chocolademelk, glühwein en oliebollen . Voor
herhaling vatbaar hoorden we menigmaal. Graag tot een volgende keer zeggen
wij dan ook! Bestuur activiteiten commissie Hessenwegkerk.
VOTO. De avonddienst op zondag 28 januari in de Stephanuskerk is een
Thomasviering. De Thomasviering is een laagdrempelige kerkdienst die aansluit
bij de dagelijkse beleving van mensen. Rond het gekozen thema is er ruimte
voor teksten en liederen, maar ook voor stilte, gebeden en verbeelding. Tijdens
de ‘heilige chaos’ is er gelegenheid om actief deel te nemen aan de viering *Op
de woensdagen 14, 21, 28 februari en 7 maart om 19.30 uur in de Schakel geeft
ds. A. de Lange uitleg over het boekje “Paulus’ boodschap voor Pasen”. Dit
boekje is geschreven door Rowan Williams, jarenlang aartsbisschop van
Cantenbury. Dit boekje gaat over de boodschap waarmee Paulus mensen
zodanig wist te boeien dat ze tot geloof kwamen. Ook bevat dit boekje een
leesrooster voor de 40-dagentijd. Het is gewenst dat dit boekje van tevoren
wordt gelezen. De gegevens zijn R. Williams, God ontmoeten in Paulus, Berne
Media 2017.
SIEN-dienst. In Kerkelijk Centrum “Het Anker, Hoofdstraat 35 te Vroomshoop,
vindt zondag 28 januari een aangepaste viering plaats voor mensen met een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien - Regio Ommen. Voorganger in deze dienst is ds. F. Schipper. Aanvang: 15.00 uur. Deze dienst is vooriedereen, wie of hoe je ook bent. Allemaal van harte welkom. Na de dienst is er
gelegenheid om na te praten onder het genot van een kop koffie/thee of ranja.
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Sirkelslag Young/ vrijdag 2 februari a.s. Sirkelslag Young is de spannendste
online wedstrijd die er is voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Je weet
niet welke opdrachten jullie moeten uitvoeren. Het enige dat je weet is dat
duizenden jongeren op datzelfde tijdstip klaar zitten om de strijd aan te gaan
tegen jouw groep! Het spel wordt gespeeld op 2 februari a.s. vanaf 19.30 uur
in De Esch. Het thema is: ‘Onvoorwaardelijke Liefde’ Wil je meespelen om
het beste team van Hardenberg of misschien wel van Nederland te worden
geef je dan op bij Cora Stoevelaar via cora.stoevelaar@hotmail.com of 0644359819 Jongeren van Teenz kunnen zich opgeven in de eigen app groep.
Wij als vrouwenvereniging "In dienst der kerk "staan ook weer op de boekenmarkt zoals de afgelopen jaren met de verkoop van gebreide sokken en sloffen
en koek en cake voor de Activiteitencommissie. Nu is onze vraag wie wil/kan
voor onze verkoop nog iets bakken. U kunt het afgeven bij Martha Kamphuis,
Jan Vermeerstraat 38, tel.nr. 263327.
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
Musical Judas De kaartverkoop voor de musical Judas is gestart. Vanaf augustus
2017 is er door een grote groep mensen enthousiast geoefend met zingen en
toneelspelen. Dit alles met als doel om in maart 2018 de musical Judas te presenteren. Ook worden wij weer begeleid door de band, net als bij de vorige
musical, Mozes. Het verhaal dat gespeeld en gezongen wordt heeft als titel: Op
zoek naar Judas. Wanneer je de naam Judas noemt, dan gaan er beelden draaien.
Oplichter, verrader, onbetrouwbaar! Maar wie is Judas? Zeg het maar. Kon hij
tegen onrecht? Wie waren zijn ouders? Wie kon hem doorgronden? Waarom
maakte hij de keuzes die hij maakte? Vragen, vragen en juist om die vragen
draait het in deze musical. Kortom, wij hebben er zin in om dit aan u te presenteren. Bewust hebben wij gekozen om dit in het weekend van Palmpasen, aan
het begin van de “stille week” op te voeren. Wij hopen opnieuw weer veel mensen te mogen begroeten in De Voorveghter. Wanneer: zaterdagavond 24 maart
en zondagmiddag- en avond 25 maart. De aanvangstijden zijn: 19.30 uur en
15.00 uur. Kaartverkoop: Boekhandel Heijink, Voorstraat, of bij de leden.
Kosten: €7,50
Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Op 12 januari is, na een slopende chronische ziekte, overleden
Albert Dorman. Hij is 75 jaar geworden. Ab woonde met zijn vrouw Alie in de
Bekke, Burg Bramertraat 77, voorheen 50 jaar aan de Oelenveerstraat. Ab was
een erg hulpvaardige man, hield van gezelligheid. Hij zag altijd weer mogelijkheden iets van het leven te maken. De afscheidsdienst was afgelopen donderdag
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18 januari in De Lariks, waarna hij begraven is op de Larikshof. We leven mee
met zijn vrouw Alie, zijn twee dochters, hun partners en kleinkinderen (is al
afgekondigd).
Hartelijk dank voor het bloemstuk van afgelopen zondag. Dat heeft me heel
goed gedaan. Hartelijke groet, Albert Hutten.
Op 25 januari hoopt dhr. Wim Versteeg zijn 86-ste verjaardag te vieren. Een
kaartje doet hem erg goed: Wilderinkhuis, Idastraat 14a, 7555 TR Hengelo .
Viering van het H. Avondmaal. Het is gebruikelijk in onze kerk dat de viering
van het H. Avondmaal lopend en zittend word gevierd. Ook met grote en kleine
bekers en met alcoholvrije wijn. Na opmerkingen van verschillen- de gemeenteleden zijn we ons gaan beraden over de wijze van viering. We hebben gekozen
voor een andere vorm. Zondag 28 januari a.s. vieren we voor het eerst in deze
nieuwe stijl. Gemeenteleden die het H. Avondmaal zittend willen vieren gaan in
de kerkbanken achter de diakenbank zitten, die hiervoor gereserveerd zijn. De
diakenen halen brood en wijn en gaan samen met de ouderlingen aan tafel zitten.
De ambtsdragers krijgen als eerste brood en wijn, en daarna worden de mensen
in de kerkbanken voorzien van brood en wijn. De kerkgangers die het H. Avondmaal lopend vieren worden ver- volgens genodigd door de diaken. De wijn (met
alcohol!) zit in de grote bekers en in de kleine bekertjes zit druiven- sap. We hopen hiermee aan alle verzoeken en wensen tegemoet te zijn gekomen en horen
graag van u, hoe u deze nieuwe stijl van H. Avondmaals viering er- vaart. De
Diaconie
Vacatures in de wijk Heemser Esch. Zoals u weet hebben we meerdere vacatures voor ambtstdragers in onze wijkgemeente. Voor dit mooie werk in de
gemeente hebben we mensen nodig. Wij willen u dringend vragen eens na te
denken over wat uzelf kunt bijdragen. Het werk in de kerkenraad gebeurt in
harmonie en met veel plezier. Dat blijkt uit het feit dat sommige kerkenraadsleden hun termijn 1x of zelfs 2x verlengen. Bovendien leert u ervan en kan uw
geloof er dieper en rijker door worden, volgens de ervaringen van kerkenraadsleden. Ook voor contactpersonen zijn er een aantal vacatures. Wat kunt u
doen?: *Meld uzelf aan; *Attendeer de kerkenraad op gemeenteleden uit uw
wijk, die u wel geschikt vindt. *Stuur een mail naar de scriba:
g.h.vd.spoel@home.nl. of doe een briefje in de collectezak.
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.
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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
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, is opgenomen in het
Hardenbergse ziekenhuis. Daar verblijft ook dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4.
Dhr. H.A. Mulder, Polenweg 9, verblijft in het Vechtdalhuis te Hardenberg
(Karel Doormanlaan 17, 7772 XW). Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in
Aleida Kramer te Coevorden. In Clara Feyoena Heem verblijven mw. M.J.
Slotman-Pullen, Ulfershof 12 en mw. H. Kerkdijk-ter Wielen, Burg. Schuitestraat 80. Dhr. G.J. Kerkdijk, Scholtensdijk 26, is weer thuis. We denken ook
aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin, familie of vriendenkring.
Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Bedankt. Ik wil iedereen bedanken voor een kaart, telefoon of bezoek voor mijn
90 ste verjaardag. E.J Stoeten.
Hartelijk dank voor de vele kaarten en de prachtige bloemen die we namens de
kerk mochten ontvangen voor ons 40 jarig huwelijk. Alof en Dini Tuenter
Rheezerveen
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; email: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Alle zieken en mensen met zorg veel sterkte toegewenst.
Geboren. Op 8 januari werd Evy Lisanne Meilink (roepnaam Evy) geboren.
Dochter van Jelle en Mirjam en zusje van Elise ♥, Mayke en Kyra. Ze wonen
aan de Molckenbourstraat 51.
Jubileum. Op 22 januari is de familie Pruntel – Jonkman 60 jaar getrouwd. Hun
adres Hundekovenstraat 4.
Marslandendiensten. Vanochtend zal ds. Piet Langbroek voorgaan.
Kerkbalans 2018. Komende week zal de kerkbalans weer worden opgehaald.
Als u deze digitaal ontvangen heeft wilt u deze dan ook even online invullen.
De opgave voor de ontmoetingsavonden in maart en voor bezoek van het
pastoraal team kunt u meegeven met kerkbalans of per email sturen naar pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl. Meer informatie vindt u in Ensemble.
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Vacatures. Als kerkenraad willen we alvast benoemen dat we flink wat vacatures hebben en gaan krijgen. Als u wat wilt betekenen voor de gemeente,
schroom dan niet en neem contact met ons op: scribamarslanden@pknhardenbergheemse.nl
Aan de wijkgemeenteleden in de Marslanden. Vandaag, zondag 21 januari,
zullen we in de dienst in de Matrix het moment markeren dat ik per 1 januari
van dit jaar voor 0,2 fte (8 uur per week) in de wijkgemeente Marslanden als
predikant werkzaam ben. Voor de wijkgemeente en voor mij een nieuwe situatie en mooie uitdaging. Trouwens ook voor de wijkgemeente Baalderveld
waar ik werkzaam blijf voor 0,8 fte. Gelukkig merk ik dat ik er zin in heb en
voel ik mij welkom in de Marslanden. Op Ensemble van deze maand wordt
gecommuniceerd over het pastorale werk in de wijk. U kunt via de pastoraal
coördinator Trijnie Zoer aangeven dat u een pastoraal of kennismakingsbezoek
wilt afspreken. Hartelijke groet, ds. Piet Langbroek.
Maaltijdproject Marslanden. Woensdag 24 januari is de eerst maaltijd van dit
nieuwe jaar. We maken er een fijne avond van. U kunt zich opgeven bij Hilda,
tel. 264884; bij Ans, tel. 263009; Femmy, tel. 262490 en
femmykroon1946@live.nl Wij zoeken nog dames die ons willen opvolgen.
Houd je van koken? Neem dan contact met een van ons op.
Aankomende zondag 28 januari, is er weer een tienerdienst in Matrix. Jan Veneman 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 filmpje/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.
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: pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl. In dat geval wordt u z.s.m. 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
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