Bezoekproject 55-65 jaar. Tussen januari en april gaan gemeenteleden op
bezoek bij gemeenteleden. Dit jaar in de leeftijdscategorie 55-65 jaar. We
hopen op zinvolle bezoeken. Het gaat ons om het gesprek. We hopen zo te
horen hoe deze gemeenteleden in het leven staan en wat hen bezig houdt.
Wie weet horen we ook hoe ze in het geloof staan en wat de kerk daarin
betekent.
Ontmoetingsavonden. In maart houden we weer ontmoetingsavonden in
onze wijk. Dit keer is het thema: Deel je leven. We sluiten aan bij het landelijk jaarthema. De uitnodiging voor een van de avonden zat bij de actie
kerkbalans. Tegelijk met kerkbalans wordt dit antwoord weer opgehaald. We
hopen dat je mee doet. Zo zijn we samen verbonden en delen we ons leven.
Omdat dominee Martin Voet een tijd niet werkt vanwege zijn knieoperatie,
zullen er tot Pasen andere, soms onbekende, predikanten en voorgangers
zijn. De pastorale aanvragen tot nu toe toegewezen aan enkele collega’s.
Maar het herstel van de gezondheid van Ellen Kolthof is dusdanig dat zij nu
voor het pastoraat het aanspreekpunt kan en zal zijn. Eventueel is ook Erik
van Faassen te contacten. Contactgevens Ellen Kolthof tel 262583 per email:
eikolthof@ziggo.nl of bij Erik van Faassen, tel. 266384 of per email:
e.vanfaassen1@lijbrandt.nl
Kopij voor Kerkcontact schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.

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

zondag 22 januari 2017; 11e jaargang nr. 4.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. B.G. Breunesse
Ouderling: dhr. G. de Haan / Diaken: dhr. M. Lambers
Organist: dhr. K. Gerrits
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: drs. J. Eertink, Rijssen
Ouderling: mevr. H. Otten / Diaken: dhr. W. Herbert
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. J. Woltinge, Zwolle
Ouderling: mevr. A. Mensink / Diaken: dhr. J. Hamhuis
Organist: mevr. H. Davenschot
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. A. de Lange
Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” mevr. A. Twigt
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Stefanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek
Ouderling: mevr. J. Marsman / Diaken: fam. Nijeboer
Organist: mevr. H. Davenschot
Vrijdag 27 januari
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal; ouderling: dhr. B. Everts / Diaken: mevr. I. Meinen / mevr.
H. Platjes; organist: dhr. R. Kuiperij
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Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. J. Woltinge, Zwolle
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. P.E.G. Wiekeraad,
Uelsen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; H.A.
19.00 uur: Stefanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e; Kerk; uitgang: Zending
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. M. Mulder en dhr. H. Odink
Volgende week: Fam. D. van Dijk en dhr. H. Olsman

wij aan de vermindering daarvan kunnen bijdragen; 2. de viering van het
heilig avondmaal in onze gemeente. Als de datum bekend is laten we dat
z.s.m. weten. LvR

Koster: dhr. B. Stoeten, tel. 263479, morgendienst

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!

Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Ellen Hamhuis en Gerlinde Odink
Volgende week: Rina Zandman en Jolanda Pasveer

Kopij voor Kerkcontact kunt u schriftelijk of per e-mail inleveren bij Marlies Eshuis, Grote Esweg 14, Diffelen, telf. 250225 voor donderdag 18.00
uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com

Fijn dat u/jij er bent. Voorganger is vanmorgen drs. Eertink uit Rijssen.
Vanavond bent u welkom in de Stephanuskerk. Een goede zondag gewenst!

Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Wij noemen: Gerton Odink, Veldsinklaan 22, en Meindert
Veurink, Blanckvoortallee 36, Annie Otter, Kamferbekestraat 34. Ds. Martin
Voet is afgelopen week weer thuisgekomen. Wim Pinkster, Kamferbekestraat 32 verblijft momenteel in Clara, De Schoffel kamer 2. Henny Overweg
wordt a.s. maandag opnieuw aan haar rug geopereerd.

Orde van de morgendienst: Afk.; Voorzang: Lied 869 : 1; Stilgebed; Votum
en groet; Zingen : lied 62 : 1; NT vermaning/bemoediging; Zingen: Lied
935 : 1,2 en 3; Gebed om de Heilige Geest; Zingen: schoollied: lied 531 : 1,2
en 3; Praatje met de kinderen voordat ze naar de kinderkerk gaan;
Schriftlezing: Matth. 6 : 25-34.; Overdenking n.a.v Matth 6 : 33 en 34;
Zingen: Lied 904 : 5; Dankgebed en voorbede; Collecte; Zingen: Lied 885 :
1 en 2; Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: fam. B. Stegeman -v.d. Berg en mevr. H. op de Haar
Volgende week: Fam. J. Meilink-Bouma en mevr. M. Bril
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com.
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; Elise Pothof: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jacoba Nijzink; Lisa Kappert
Volgende week: Linda Nijman; Elise Pothof

Uit de pastorie. Na 6 dagen ben ik weer thuis uit het ziekenhuis in Nijmegen. De operatie is geslaagd en de revalidatie is begonnen. Wellicht zie je
me wel eens lopen door de wijk. Ik wil, mede namens Tiny, iedereen bedanken die een kaartje heeft gestuurd, een sms’je heeft verzonden, een
telefoontje heeft gepleegd of een mailtje heeft verzonden of een bemoedigend woord heeft gesproken. Dit heeft mij heel goed gedaan. Ds. Martin
Voet
Vandaag gaat ds. B. Breunesse voor. Er worden ook twee baby’s
gedoopt: Sem ten Havo, zoon van Remco en Lizeth en Bram Peters, zoon
van Albert en Frenny. Volgende week preekt ds. J. Woltinge uit Zwolle
Vandaag voor het eerst een tienerdienst in de Matrix. Alle jeugd van ongeveer 12-16 jaar is van harte welkom om deze eerste tienerdienst bij te wonen.
Het is tijdens de kerkdienst in de Matrix van 9.30 tot ongeveer 10.30 uur. In
deze dienst kan 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. Tot dan! Voor vragen kun je terecht
bij jeugdouderling Gerdie Odink jeugdouderlinggerdie@ziggo.nl of 216144

Orde voor de morgendienst. Geen orde ontvangen
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f.g.odink@planet.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
Wijkgemeente Heemse West
Overleden. Op 11 januari is in Clara Feyoena Heem mw. Mw. A. Suuroverste- Snippe overleden. 21 februari a.s. zou ze 95 jaar geworden zijn.
Woensdag jl. vond de begrafenis plaats in De Krim na een afscheidsdienst in
de kerk aldaar, waarin de geestelijk verzorger van Clara voorging. Mw.
Suuroverste was een diep gelovige vrouw. In het vertrouwen op de Here God
is zij heengegaan. We mogen geloven dat zij de veilige haven heeft bereikt.
Bidden we voor haar familie om troost.
Onze zieken. Vorige week vergat ik te vermelden (excuses daarvoor!) dat
mw. J.G. Waterink-Willemsen, Rheezerveenseweg 9, ongelukkig ten val is
gekomen en daardoor haar heup brak. Daarvoor werd ze opgenomen in het
ziekenhuis, maar mocht weer thuiskomen. Mw. A. Lenters-Stoeten, Lentersdijk 2, krijgt chemobehandelingen. Dhr. L. Jonkeren, Venneweg 5 is opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Verder denken we aan de zieken thuis.
Laten wij de zieken niet vergeten in onze aandacht en gebeden.
Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik vanuit de Witte of Lambertuskerk
mocht ontvangen. Dhr. L. Jonkeren, Venneweg 5
Groothuisbezoeken. We hebben er nu vier groothuisbezoeken op zitten en ik
moet zeggen het geweldige avonden te vinden. Ze leveren prachtige
gesprekken op. Ik zou zeggen: als uw sectie nog niet bijeen geweest is, doe
dan mee! LvR
Preekrooster. U treft mij minder aan op het preekrooster dan in voorgaande
jaren. Dat komt omdat ik juist probeerde om regelmatig voor te gaan. De ene
keer 's morgens, een week later 's avonds. Nu er in Heemse geen avonddiensten meer gehouden worden, maar in Hardenberg, waar alle predikanten
naar rato van hun werktijdfactor aan meedoen, ga ik als vanzelf minder voor.
Voor 2018 wil ik bezien of het lukt om toch weer wat vaker in Heemse voor
te gaan. Daarbij moet ik natuurlijk ook rekening houden met de gemeente
van Mariënberg. Het leek me goed dit te melden. Als het niet duidelijk is
mag u mij daar gerust naar vragen. Overigens doet verandering van spijs
eten. LvR
Gemeenteavond. Vóór de zomer willen we als kerkenraad graag nog een
gemeenteavond beleggen. Die zal over twee onderwerpen gaan: 1. het
financiële tekort van de Protestantse Gemeente Hardenberg- Heemse en wat
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Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: ?; Volgende week: fam. Nijeboer
Kindernevendienst: Mireille Breukelman gr. 1-4; Alien van de Akker: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mirjam Hakkers; Mariette Zoer; Meike Olsman
Volgende week: Wendy Lambers; Karin Wilpshaar
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: 1 Korintiërs 1:10-25; dinsdag: 1 Korintiërs 1:26–2:5;
woensdag: 1 Korintiërs 2:6-16; donderdag: Psalm 37:1-11; vrijdag: Psalm
37:12-24; zaterdag: Psalm 37:25-40; zondag: Matteüs 5:1-12
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar dhr. J. Veurink, Lentersdijk 5a, uit de Witte of Lambertuskerk
naar dhr. L. Jonkeren, Venneweg 5, en uit de Matrix naar Bertrand Stoeten.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
24 jan. Dhr. G. van der Louw, Boesemeer 1, 7773 AX Hardenberg, 85 jaar
25 jan. Mevr. H. Hindriks, Clara Feyoena Heem, 84 jaar
25 jan. Dhr. H. Veurink, Collendoornerdijk 3/A, 7798 CJ Collendoorn, 78
jaar
25 jan. Mevr. E.I. Kroeze, Kometenlaan 10, 7771 EM Hardenberg, 77 jaar
26 jan. Mevr. G. Schaap- Postma, Clara Feyoena Heem, 87 jaar
26 jan. Dhr. J.M. Veldhuizen, Meteoorplein 8, 7771 ED Hardenberg, 82 jaar
26 jan. Dhr. E.J. Wilps, Merelstraat 2, 7771 CG Hardenberg, 78 jaar
28 jan. Mevr. A.J. Tallen- Horstink, Clara Feyoena Heem, 95 jaar
28 jan. Dhr. J. Lopers, H.H. Schefferlaan 18, 7771 CW Hardenberg, 87 jaar
28 jan. Dhr. G.J. Hindriks, Rheezerveenseweg 22, 7797 HC Rheezerveen,
85 jaar
28 jan. Mevr. T. Meier-Kroezen, H H Schefferlaan 10, 7771 CW Hardenberg, 84 jaar
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Vanmiddag is er weer de middag voor
mensen die alleen gaan. Vanaf 14:30 uur bent u weer van harte welkom in de
wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45. Op deze zondagmiddag kunt u onder
het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar een spel spelen,
praten of gewoon samen zijn. Overal is ruimte voor graag heten we een ieder
van u die wil komen van harte welkom!
Theatersolo Voor de avonddienst in de Stephanuskerk vandaag is wijkgemeen te Baalderveld verantwoordelijk. We gaan iets bijzonders doen: de
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solotheater voorstelling “Spiegeltijd” van Kirsten Benschop is om 19 uur tot
ongeveer 20:30 uur. Het is een voorstelling met muziek, toneel en herkenbare levensvragen. Bij de uitgang wordt er gecollecteerd. Welkom bij deze
aansprekende voorstelling op zondagavond in de Stephanuskerk.
Repetitie Heemser Cantorij: dinsdag 24 januari a.s. van 18.30-19.30 uur in
gebouw "Aerninckhoff".
Heemser Cantorij vraagt zangers/zangeressen voor uitvoering Mattheus Passie. Op de avond van Goede Vrijdag - 14 april 2017 - hoopt de Heemser
Cantorij de Mattheus Passie van Dick Troost ten gehore te brengen in de
Hessenwegkerk. Om dit prachtige werk goed te kunnen uitvoeren is het –
evenals de vorige keer - nodig dat de cantorij voor die gelegenheid met een
aantal zangers en zangeressen wordt aangevuld. Elke dinsdagavond tussen
18.30 en 19.30 uur wordt er geoefend in gebouw “Aerninckhoff”. Een enkele keer in gebouw “De Esch”. Komt u/kom jij ons koor versterken? Van harte welkom! Informatie en opgave bij: Lambert Zandman, tel. 0523-264266.
SIEN-dienst 29 januari. In de Gereformeerde Kerk, Bouwstraat 17 te
Ommen, vindt zondag 29 januari een aangepaste kerkdienst plaats voor
mensen met een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien
- Regio Ommen (voorheen Philadelphia). Voorganger in deze dienst is Ds.
R.R.J. de Bruijn. Aanvang: 15.00 uur. Deze dienst is voor iedereen, wie of
hoe je ook bent. Allemaal van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid
om na te praten onder het genot van koffie, thee en fris.
Sirkelslag Young/ vrijdag 3 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 3 februari a.s. vanaf 19.00 uur
in De Esch. Het thema is: Sterk & Dapper! 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 06-44359819
Wij als vrouwenvereniging "In dienst der kerk " staan ook dit jaar op 4
februari weer op de boekenmarkt, met de verkoop van alles wat gemaakt,
gebreid of gebakken is, om te verkopen voor de activiteitencommissie ten
bate van "het witte kerkje ". Wie wil/kan nog iets maken, breien of bakken?
U kunt het afgeven bij Martha Kamphuis, J. Vermeerstraat 38, te. 263327
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Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencomm. in en rond de
Witte of Lambertuskerk, op zaterdag 4 februari 2017 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 of mail
gerritjan.truus@hotmail.nl
Op 4 februari geven Ronald Knol en Harold Kooij samen met het Chr.
Mannenkoor Steenwijk onder leiding van Marco Hoorn een concert in de
Hessenwegkerk te Heemse. Een koor met prachtige mannenstemmen, een
pianist en organist met onnavolgbaar improvisatietalent. Allemaal ingrediënten voor een prachtige avond, waarin u zelf ook aan bod komt bij de samenzang met het koor en instrumentalisten. Kaarten verkrijgbaar aan de zaal.
Aanvang 19.30 uur. Entree €10,-. Kinderen tot 12 jr. gratis.
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijden:
dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur, donderdagavond: 19.00 tot 20.00 uur.

Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Dhr. L. Hofsink, Rembrandtstraat 22, is inmiddels weer thuis.
Alie Odink, Kometenlaan 2, is dankbaar dat de operatie goed is verlopen.
T.z.t. zal waarschijnlijk preventief verdere behandeling volgen. Op 25
januari hoopt dhr. Wim Versteeg zijn 85-ste verjaardag te vieren. Een kaartje
doet hem goed: Wilderinkhuis, Idastraat 14a, 7555 TR Hengelo.
We leven mee met hen die zorgen hebben omtrent hun gezondheid, of om
andere redenen het moeilijk hebben. Dat zij in onze aandacht iets van de
liefde van God mogen ervaren.
Op zondag 29 januari vieren we weer het Heilig Avondmaal. De viering is
lopend en met alcoholvrije wijn, dus voor jong en oud!
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 schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
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