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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. H. Wachtmeester, Hengelo
Ouderling: dhr. G. de Haan / Diaken: dhr. H.J. Bouwhuis
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: / Heemse West: ds. L. van
Rikxoort
Ouderling: dhr. R. Schoemaker / Diaken: dhr. dhr. J. Jans
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: mevr. H. Veldhuis
Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mevr. H. Hubert
Organist: dhr. J.H. Hartsevoort
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalder: ds. W. van der Wel
Ouderling: fam. Drenth / Diaken: mevr. R. van Steenbruggen
Organist: dhr. J. Broekroelofs
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. G.J. Röben
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort;
doopdienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Brandorff
19.00 uur: Stephanuskerk: ds. G. Brandorff; VOTO, Taizė-dienst

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Ned. Bijbel Genootschap; uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Geen dienst
Volgende week: Mevr. Y v.d. Velde/dhr. G. Kelder en dhr. W. Herbert
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Geen dienst
Volgende week: Geurtje Reijerse en Gerlinde Odink
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: mevr. Veltink-Boessenkool; mevr. Veurink Boessenkool en mevr. E. Pothof; Volgende week: mevr. G. Hamhuis-Ekenhorst en
dhr. H. Roepers
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; Marjo Marissen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Linda Nijman; Petra Veurink
Volgende week: Jacoba Nijzink; Anna de Vries; Marjolein Hoekman
Vandaag houden de wijkgemeenten Heemser Esch en Heemse West een
gezamenlijke dienst in de Hessenwegkerk. We lezen Genesis 1: 26-31 en
Matteüs 22: 15-22 en denken na over wat het betekent als Jezus zegt dat je
de keizer moet geven wat van hem is en God wat van Hem is. De gezamenlijke avonddienst wordt in de Stephanuskerk gehouden en ds. Van der Wel is
de voorganger. Een goede en gezegende zondag gewenst!
Lector: Henni Hamhuis
Orde van de morgendienst: orgelspel; afkondigingen; intochtslied: Psalm
24: 1, 2 en 3; moment voor persoonlijk gebed; gezongen votum; groet;
gezongen amen; loflied: 402 (Hemelhoog) = 217 (Evangelische liedbundel);
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leefregel; lied van verootmoediging: 891 (= lied van de maand); gebed om
vergeving en verlichting met de Heilige Geest; voor de kinderen (gaan
daarna naar de nevendienst); schriftlezingen: Genesis 1: 26-31 en Matteüs
22: 15-22 ; lied: 912; verkondiging; lied: Psalm 119: 13 en 17; dankgebed
en voorbeden; inzameling van de gaven; slotlied: 906: 4 en 8 ; wegzending
en zegen; gezongen amen (3x); orgelspel
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Nijboer; Volgende week: fam. Hein
Kindernevendienst: Ilona Blonk: gr. 1-4; Marieke en Gerjan Grootenhuis: gr.
5-8
Oppasdienst vandaag: Marieke Brunink; Mirjam Hakkers
Volgende week: Mirjam Meilink; Willy de Haan
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Jeremia 8:18-23; dinsdag: Jeremia 9:1-15; woensdag:
Jeremia 9:16-25; donderdag: Genesis 11:27–12:9; vrijdag Genesis 12:10–
13:1; zaterdag: Genesis 13:2-18; zondag: Genesis 14:1-12
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. van Dalen, Dedemsvaartseweg Noord 94, Lutten, uit
Witte of Lambertuskerk naar mevr. J.A. van den Poll-Altena, Hesselinksraat19, en uit de Matrix naar Roelie de Jong Blanckvoortallee 8a
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
25 okt. Dhr. H.F. Hijink, Orionlaan 5, 7771 EJ Hardenberg, 82 jaar
25 okt. Mevr. J. Potgieter- Veurink, Brandweg 48, 7771 DC Hardenberg, 77
jaar
26 okt. Mevr. A. Grooten- Jalving, Clara Feyoena Heem, 81 jaar
27 okt. Dhr. E.B. van Enk, Mercuriuslaan 19, 7771 EG Hardenberg, 78 jaar
27 okt. Dhr. C. Jansen, Schoutenhof 26, 7773 EA Hardenberg, 77 jaar
27 okt. Dhr. J. Slager, Orionlaan 50, 7771 EL Hardenberg, 75 jaar
28 okt. Mevr. J.H. Veneberg- Hankamp, Ulfershof 17, 7771 VZ Hardenberg,
82 jaar
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Ook vanmiddag, is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar
een spel te spelen, te praten of gewoon samen te zijn. Overal is ruimte voor,
graag heten we een ieder van u die wil komen van harte welkom op de zondagmiddag voor alleengaanden. U bent vanaf 14:30 uur weer van harte wel-
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kom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45,
In de avonddienst 22 oktober zullen we opnieuw een dienst houden in de
sfeer van Taizé. Mensen die houden van meditatie én van rust en mooie
liederen, gebed en stilte: een aanrader! Er is een gedrukte orde van dienst en
het liedboekkoor uit Baalder zal ons ondersteunen bij het zingen. Er zal óók
een aantal liederen in het Nederlands worden gezongen.
Vakantie Bijbel Club 2017 (T)op survival is het thema van de Vakantie
Bijbel Club 2017 op 24 en 25 oktober in de Aerninckhoff. Ons leven is een
avontuurlijke tocht ( survival) die we niet alleen kunnen maken. We hebben
Jezus nodig als Gids. De eerste dag hebben we Poppentheater Carla Vis. De
titel is: 'Dé reis van je leven'. Het is een boeiende voorstelling over moed,
teleurstelling en volhouden. De tweede dag gaan we zingen, hebben we een
verhaal en een speur/spelletjes tocht. Alle kinderen tussen 4 en 12 jaar zijn
welkom op 24 en 25 oktober van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Aerninckhoff.
Naast het Witte Kerkje in Heemse. De entree is 1 euro. Ouders kunnen op
25 oktober om 11.30 uur komen kijken en sfeerproeven. Voor informatie kan
gebeld worden met Carla Némethy 0653775841
Bidden voor en schrijven naar vervolgde christenen. Op vrijdagavond 27
oktober van 19.30-21 uur in de Smidse (Kandelaarkerk) te Heemse.
Zingend naar de zondag. In de Hessenweg kerk in Heemse zal D.V. zaterdag
28 oktober 2017 een zangavond worden gehouden o.b.v. organist Ellert Bos.
De avond begint om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Evenals voorgaande zangavonden zullen er weer bekende liederen uit de bundel Johannes
de Heer worden gezongen. De opbrengst van de collecte is voor Open Doors.
Deze stichting zet zich in voor vervolgde christenen wereldwijd. Adres Hessenwegkerk: Hessenweg 47 in Hardenberg. Iedereen is van harte welkom!
VOTO. Ook in het kader van VOTO is er een Taizė-dienst op zondag 29
oktober 2017 in de Stephanuskerk om 19.00 uur. De dienst wordt geleid
door ds. G. Brandorff.
Het Oude Kerkhof. Afgelopen week is een werkgroep gestart met onderhoud
op het oude kerkhof naast de Witte of Lambertuskerk . Dit gebeurd onder
auspiciën van de historische vereniging en goedkeuring van het college van
rentmeesters, want het kerkhof is eigendom van de kerkelijke gemeente.
Doel van de werkzaamheden is om de graven zoveel mogelijk in ere te
herstellen en het geheel toonbaar te maken. Het groepje bestaande uit 4
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personen zouden we graag uitgebreid zien worden. Lijkt het u wat hier aan
mee te werken geef u dan op bij Bert van den Poll tel: 0633878754 of per
mail poll@hetnet.nl. Wanneer het a.s. dinsdag droog is zijn we van 9.00 uur
tot 12.00 uur aanwezig en bent u welkom om te zien waar we mee bezig zijn
om te beoordelen of het ook wat voor u is om hieraan mee te werken.
Diaconaal Jongeren Project 2018. Het DJP project is afgelopen zomer geannuleerd vanwege te weinig deelname van de jongeren en gebrek aan leiding.
Wij hebben besloten als stuurgroep om dit project nu plaats te laten vinden
in de zomer van 2018, mits er voldoende aanmelding van de jongeren is en
de leiding rond is. Ben jij in de zomer van 2018 tussen de 16 en 24 jaar,
meld je dan aan voor deze werkvakantie. Aanmelden kan tot uiterlijk 1
november. Meer informatie over het project komt in de komende kerkklank.
Opgave kan bij: Tjalling Alkema, tel: 260418 of
tjalling_alkema@hotmail.com of bij Evelien Bakker,
evelienbakker68@hotmail.com
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
Onze zieken. Mw. Z. Vinke-Altena , Esweg 5, is in CFH (Unit 1, K3) om te
revalideren.
Huwelijksjubileum: Gerard en Henny Lenters, W. v. Oldenburgstraat 7-B3,
Hardenberg zijn vrijdag 27 oktober a.s. 50 jaar getrouwd. Er is maar één
kracht op de wereld, waar niets tegen bestand is en dat is de liefde. Wij
wensen hen met allen die hen dierbaar zijn een mooie dag toe en samen nog
vele gezegende jaren.
Hartelijk dank voor de bloemen uit de kerk die we vorige week i.v.m. ons
50-jarig huwelijk ontvingen en ook voor de kaarten / felicitaties die we,
deels onverwacht, van diverse mensen kregen. Echt hartverwarmend!
Leen en Els van Dalen.
Volgende week heeft Neeltje Jonkers een week vrij. Ds. Leo van Rikxoort
neemt dan waar. Tel. 857189. E-mail: rikxoort@ziggo.nl
Kopij voor Kerkcontact kunt u 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
Wijkgemeente Heemse West
Wij gedenken Vrijdag 13 oktober is in Clara Feyoena Heem mevrouw
Hermina Hindriks overleden. Zij bereikte de leeftijd van 84 jaar. Al
geruime tijd verbleef ze in 'Clara'. De laatste tijd werd ze lichamelijk minder.
Ze was op. Donderdag jl. vond de begrafenis plaats op Larikshof, na een
afscheidsdienst in de Lariks. We wensen haar familie kracht en troost toe.
Moge God hen nabij zijn. (Is al afgekondigd).
Onze zieken. Dhr. B.J. Stoeten, Weidehuisstraat 12, is weer thuis. Mw. M.
Jans-Overweg, Marsweg 3, verblijft in Clara Feyoena Heem gegaan. In het
Hardenbergse ziekenhuis verblijft dhr. J.H. Mulder, Ulfershof 7. Mw. G.H.
Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden. We denken ook
aan allen van wie we de namen niet noemen, maar die ook tobben met hun
gezondheid. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Nieuw leven. Op 16 oktober is Lieve geboren, zij is het dochtertje van Robin
en Mirjam ter Wijlen-Warmink, Grote Esweg 13 in Diffelen. Lieve is het
zusje van Elin en Merle. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen gewenst bij
de opvoeding!
Doopdienst. A.s. zondag, 29 oktober, hopen we in de Witte of Lambertuskerk drie kinderen te dopen, t.w.: Jace, zoon van Arjan en Gerlinda Lenters,
Ilja, dochter van Frank en Daphne Takman en Eva, dochter van Ronnie
Buitenhuis en Danielle Hierink. We zien uit naar een feestelijke dienst. Ook
zal dan Gini Pullen in ons midden zijn. Ná de dienst zal ze, tijdens het
koffiedrinken in de Aerninckhoff, e.e.a. vertellen over haar mooie werk.
We werden afgelopen zondag verrast met het mooie bloemstuk uit de kerk.
Hartelijk dank hiervoor, ook voor het bezoek, telefoontjes en de kaarten die
ik kreeg. Ook namens Bert. Groet van Jennie van den Poll.
As zondag 29 oktober hoopt Gini Pullen van The Home of Hope and
Dreams na afloop van de dienst een presentatie te verzorgen over haar werk
in Oeganda. Tijdens de kinderkerk zal ze dit voor de kinderen doen. Als
kinderkerk sponsoren we Jolene die woont in The Home of Hope and
Dreams. Dit doen we d.m.v. een collecte in onze eigen ruimte. Omdat het
kindertehuis sponsors nodig heeft en wij graag het werk van Gini willen
ondersteunen staat er vanaf aankomende zondag t/m 29 oktober een
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schoenendoos onder de Toren. Op deze wijze kunt u een bijdrage leveren
aan het werk dat zij verricht.
Zondag 5 november zal er om 10.00 uur een Oogstdankdienst gehouden
worden in de Witte of Lambertuskerk met als thema “Juichend de oogst
binnen halen”. Een dienst voor het hele gezin. In deze dienst hoopt ds. L.
van Rikxoort voor te gaan. Inmiddels zijn de voorbereidingen voor deze
dienst gestart samen met de leiding van de Kinderkerk. Wij zouden het mooi
vinden als zo veel mogelijk kinderen en ouders aanwezig zullen zijn. Ook
kan er fruit worden gebracht op zaterdag 4 november tussen 13.30 en 14.30
uur (fruit en/of iets wat op een fruitschaal past) in de Oude Kosterij. De
leiding van de Kinderkerk draagt er zorg voor dat dit fruit mooi verpakt
wordt. Zondag na afloop van de kerkdienst hopen we als leiding met zoveel
mogelijk kinderen en eventuele ouders het fruit te brengen naar de mensen
in Oostloorn. Kinderkerk Heemse
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, tel. 250225 voor donderdagavond
18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Tine Schepers, Kamferbekestraat 26, wordt binnenkort
bestraald en zal chemotherapie ondergaan, haar man Wim is nog in Zwolle
en zal daarna waarschijnlijk eerst naar Clara gaan voor therapie. Zij vinden
het vast fijn als je een kaartje stuurt naar hun huisadres. Harm Hindriks,
Edelinckstraat 18, heeft in Spanje een blindedarm operatie moeten ondergaan. Als alles gaat zoals verwacht, is hij komende week weer thuis.
Als je wilt dat ik langs kom, laat je dit dan even weten?
Hartelijk dank voor het prachtige boeket dat wij vanuit de Matrix hebben
ontvangen. Het heeft ons heel goed gedaan. Ali en Leno Westeneng
Marslandendiensten. Al weer een volle Matrix op 15 oktober. Fijn dat er
zoveel mensen getuige waren van de doop van Cas en Noran en van de
bevestiging van onze nieuwe ambtsdragers Piet Landstra en Gerko van den
Akker. Vandaag gaat ds. H. Wachtmeester uit Hengelo voor. Volgende week
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ds. G. J. Röben uit Heerde.
Vandaag, is er weer een tienerdienst in Matrix. Lydia en Gerdie gaan onder
de kerkdienst van 9.30 uur de tienerdienst verzorgen in een aparte ruimte.
De tienerdienst is voor jeugd voor het voortgezet onder- wijs. Waarin er
gepraat wordt over actuele thema’s, er gediscussieerd kan worden, er
gelachen kan worden, we kunnen kijken en luisteren naar film- pje/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
Vrije dagen. Tot en met 29 oktober zijn Tiny en ik een aantal dagen vrij.
Collega van Rikxoort, tel. 857189 neemt waar in noodgevallen.
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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