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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
Ouderling: Mevr. S. van Beveren / Diaken: mevr. J. Otten
Organist: mevr. H. Davenschot
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L.A. Woudenberg,
Westerhaar
Ouderling: mevr. T. van Weerden / Diaken: dhr. J. Jans
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. B.G. Breunesse
Ouderling: mevr. H. op den Haar / Diaken: mevr. I. Meinen
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: mevr. M. Veenstra
Ouderling: mevr. H. Hietland / Diaken: dhr. A.J. Odink
Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. G. Overweg
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: mevr. T. van Faassen
Organist: mevr. A. Hamberg
25 mei Hemelvaartsdag
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemser Esch: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: mevr. A. Mensink / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: dhr. E.H. Lamberink
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. H. Berends,
Vriezenveen
Ouderling: mevr. G. v.d. Spoel / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: mevr. I. van Uffelen

Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Scholing, Hoogeveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Eigen Jeugdwerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Hemelvaartsdag: 1e Diaconie; 2e Kerk uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. H. Wolbink en dhr. H. Odink
Volgende week: Fam. P.R. Pot en dhr. W. Herbert
Koster: dhr. G.J. Bolks, tel. 263005, morgendienst
Hemelvaartsdag: 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: Jennie Altena en Mieke Kerkdijk
Volgende week: Hetty Wolbink en Ellen Nijeboer
Van harte welkom in de kerk! Vanmorgen gaat ds. Woudenberg uit
Westerhaar voor. In de avonddienst in de Stephanuskerk mag ikzelf (LvR)
voorgaan. We lezen dan het slot van Marcus 16 en denken dan alvast na over
de betekenis van hemelvaart. Op Hemelvaartsdag wordt de dienst gehouden
in de Witte of Lambertuskerk met als voorganger ds. Noordmans.
Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Zingen Psalm 116: 1,2,3; Stil gebed;
Bemoediging en Groet; Lied 642: 1,2,6; De 10 geboden; Psalm 73: 9, 10;
Gebed; Lied van de maand, Lied 167. De kinderkerk begint; Lezingen 1 Cor.
15: 35-44, 50-54 en 1 Thess. 4: 13-18; Lied 769: 1,4,6; Verkondiging “Tot
Ziens?!” ; Lied 758: 1,3; Gebeden; Collecten; Lied 416 (geheel); Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. G. Lenters-van Lenthe en mevr. M. Bril
Volgende week: Fam. J.P. Welleweerd-Koops en dhr. B. Everts
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Frits van Dijk
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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: Esther van der Veen: gr. 1-4; Jacoba Nijzink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Renate Bruins; Janine Roepers
Volgende week: Judith Schutte; Petra Veurink
Lector: Alie Lomulder
Orde voor de morgendienst. Intochtspsalm 66:5,6,7; Stil gebed; Votum
en groet; Drempelgebed; Genadeverkondiging; Lied 272; Gebed; Kinderen gaan naar de kindernevendienst; Schriftlezing: Jacobus 1: 22-27;
Ps. 107:4,5; Schriftlezing: Johannes 16:23b-30; Lied 547; Preek; Lied
863; Gebed; Collecte; Lied 912; Zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Zoer; Volgende week: fam. Mulder
Kindernevendienst: Gerdien Borger: gr. 1-4; Alien van de Akker; Michelle
Wassing: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Marieke Brunink; Wendy Lambers; Doreen Olsman
Volgende week: Alien van de Akker; Mirjam Hakkers; Indi van Faassen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Johannes 16:29–17:8; dinsdag: Johannes 17:9-19;
woensdag: Johannes 17:20-26; donderdag: Psalm 89:1-19; vrijdag Psalm
89:20-38; zaterdag: Psalm 89:39-53; zondag: 2 Johannes
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar dhr. L. Lennips, Oelenveerstraat 66, uit de Witte of Lambertuskerk naar mevr. G. Woelders- Grootoonk, Brandweg 5, en uit de Matrix
Berry en Alexandra Veltink, Schotlaan 30.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
22 mei: mevr. J. Somsen- Koudijs, Paulus Potterstraat 10,7771 XC Hardenberg, 82 jaar
22 mei, mevr. Z. Tromp-Lenters, De Achterbrink 1, 7771 BX Hardenberg,
79 jaar
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24 mei: mevr. G. ter Wielen-Mulder, Clara Feyoena Heem, 85 jaar
25 mei: mevr. B.D. Overweg-Zoeteman, Rheezerweg 11, 7771 WH Hardenberg, 88 jaar
25 mei: mevr. K.J. de Haan- Kamminga, Loorlaan 30, 7773 CC Hardenberg,
78 jaar
28 mei: mevr. P.J. Petter- Geerlof, Saturnusstraat 72, 7771 XX Hardenberg,
76 jaar
De uitgifte van collectemunten op 25 mei in ‘de Esch’ vervalt i.v.m. Hemelvaartsdag. De uitgifte van collectemunten in Radewijk vervalt op 4 juni en 2
juli i.v.m. afwezigheid van de koster. Op 25 juni en 2 augustus heeft u daar
gelegenheid om collectemunten te halen.
Praisedienst op zondag 28 mei 19.00 uur: Zondagavond 28 mei a.s. (19 uur)
is de dienst in de Stephanuskerk een Praisedienst met de Praiseband Evidence, uit Vriezenveen. De band begeleidt ons ook bij de samenzang. Jong en
oud hartelijk welkom! Voorganger is ds. Noordmans.
Gospelavond in de Wanne, woensdag 7 juni van 19.00 tot 20.15 uur. Een
vrolijke avond met mooie muziek, de zanggroep Only One Way treedt op.
Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.
Werkgroep Diaconaal Platform. Een tijdje geleden hebben we voor het AZC
Heemserpoort in de Kerkpost een oproep geplaatst voor verschillende spellen/artikelen. Vanuit onze gemeente werden er diverse spullen aangeboden
die goed door de vluchtelingen gebruikt kunnen worden en waar ze heel blij
mee zijn, namens hen heel hartelijk bedankt! Op de vraag of ze nog graag
meer spullen zouden willen ontvangen kwam de volgende reactie: “We gaan
richting de zomer en we hebben heel veel kinderen op het terrein. Dus het
buiten spelen zit er weer aan te komen.” De volgende artikelen zouden we
nog graag ontvangen:
Stoepkrijt
Skippyballen
Setjes voor badminton
Voetballen
Waterballonnen
Springtouwen
Hoepels
Jeu de boules setjes
Hesjes of lintjes om sportteampjes te kunnen maken
Blokjes voor blokjesvoetbal
Hebt u misschien één of meerdere van bovengenoemde artikelen (compleet
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en in goede staat of nieuw mag natuurlijk ook) dan lezen/horen wij dit
graag, zodat we een afspraak kunnen maken om het op te halen en het door
te geven aan de vluchtelingen. U doet hen hier een groot plezier mee!
Namens Werkgroep Diaconaal Platform, Ria Bolks, riabolks@zonnet.nl
0523 266433
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijd:
dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en kunt u collectemunten halen. Donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur kunt u collectemunten halen in De Esch.
Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Op donderdag 18 mei is Willem Stegeman in de leeftijd van 78
jaar overleden (Oelenveerstraat 1). Het overlijden van Willem is toch nog
vrij plotseling. Hij ging voor chemobehandelingen naar het ziekenhuis. Hij
was al over de helft. Zo ging hij ook dinsdag, maar door allerlei complicaties
kwam hij op de IC te liggen en ging hij snel achteruit. Willem was in zijn
werkzame leven vrachtwagenchauffeur, iets dat hij met hart en ziel deed. Hij
was er ook voor zijn vrouw en zijn gezin. Moeilijk waren de jaren van de
ziekte van zijn vrouw. Willem verzorgde haar thuis tot haar dood met alle
liefde. Een jaar geleden was er de slokdarmoperatie. Er waren goede vooruitzichten, de tumor was met succes verwijderd. Maar enkele maanden
geleden bleken er toch uitzaaiingen te zijn. Willem hield de moed er in,
klagen hoorde je hem zelden, dat paste niet bij hem. Willem wilde graag
leven, maar was ook moe, al die behandelingen hadden hun tol gevraagd.
“Mocht het niet goed gaan, dan zou het toch goed komen,” was zijn grapje.
Hij geloofde vast dat zijn leven niet met zijn dood zou eindigen. Wij wensen
de kinderen en allen die om zijn heengaan rouwen de nabijheid van onze
Heer en Heiland toe.
Onze zieken. Dhr. J.W. van Braak, Elzenlaan 8, is afgelopen week met zijn
fiets gevallen. Hij heeft een heup gebroken, is geopereerd en hoopt, als alles
naar wens verloopt, voor het weekeinde weer thuis te kunnen komen. Mw.
Alie Odink-Drent, Kometenlaan 2, is maandag weer thuis gekomen uit Isala.
Nadat ze iets aangesterkt is en alle uitslagen bekend zijn volgt bestraling en
immunotherapie. Mw. Hennie Hutten-van Loo, Zonnelaan 14, is in CFH (revalidatie-unit). Niet iedereen, die ziek is of om wie er zorgen zijn worden hier
genoemd, maar we willen ook hen laten weten dat we met hen meeleven.
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
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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. Mw. R. Overweg-Prins, Rheezerweg 123i, verbleef in het
ziekenhuis voor bloedtransfusie. Mw. G. Nijland-Raben, de Spinde 14,
verblijft tijdelijk in Oostloorn (kamer. 133) Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis,
de Spinde 13, verblijft (tijdelijk) in zorgcentrum Aleida Kramer in
Coevorden.
Hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik van uit de kerk mocht
ontvangen. Hartelijke groet Gea Woelders.
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!
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
Overleden. Ilse Wiersma, Edelinckstr. 108, is donderdagavond overleden.
Ze is maar 48 jaar geworden. Op het moment van schrijven is nog niet
bekend wanneer er een afscheidsplechtigheid zal zijn. We leven mee met
haar man Ruud, haar kinderen Belana en Dolf-Arend en ook met haar
(schoon)familie! Laten we hen noemen in onze gebeden.
Onze zieken. Berry en Alexandra Veltink, Schotlaan 30 hebben beide qua
gezondheid tegenslagen te verwerken. We wensen jullie heel veel sterkte.
Dick Schepers, Molckenbourstraat 55 heeft een hartinfarct gehad. Hij is
weer thuis en het lijkt op dit moment de goede kant op te gaan. Als je wilt
dat ik langs kom, laat je dit dan even weten?
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Geboren. Op 8 mei werd Gijs geboren. Zoon van Willy Boonstra en Susan
Veenhaas, v.d. Graftstraat 10. En broertje van Hidde, Jurre, Tom en Siem. Van
harte gefeliciteerd! We wensen jullie veel geluk, liefde en geloof met hem.
Huwelijk. Op vrijdag 26 mei trouwen Tim Idema (tot voor kort Boesemeer
17) en Susan Bergsma. Ze wonen Wilhelminaplein 10. De kerkelijke
bevestiging is in het witte kerkje in Heemse om 15.00 uur en ds. Dorgelo
gaat voor. We wensen het jonge paar een spetterende dag. We hopen dat
geloof, hoop en liefde hun richtsnoer in het leven mag zijn.
Marslandendiensten. Vandaag gaat ds. Martin Voet voor. Volgende week zal
Ellen Kolthof voorgaan in een kerkschoolgezinsdienst met groep 3 (juf
Lisette, Truus, Marita en Janneke). Thema: de ark van Noach en de
regenboog als teken van het verbond.
Tienerdienst: Volgende week is er weer een tienerdienst in Matrix. Jan
Veneman gaat 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 28 mei en 25 juni. Het thema van deze zondag is
“Sport en Geloof”. Jullie zijn van harte welkom!! In de maanden juli en
augustus zullen er geen tienerdiensten plaats vinden.
Sing Inn. Zondag 11 juni is er om 19.00 uur een SING INN in het park bij
de Matrix. Dus tussen Boesemeer en Ervenweg. We zingen dan onder
leiding van een samengestelde band een aantal liederen. Dit is een
gezamenlijke activiteit van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in de
Marslanden en onze PKN wijkgemeente de Marslanden. Dit omdat het mooi
is om samen te zingen en ook goed is voor de onderlinge verbinding. Jij
komt toch ook? Bij slecht weer wijken we uit naar de Levensbron.
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. 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
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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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