Jubileum. Andre en Saapke van Beveren, Blanckvoortallee 16 waren 20 april
50 jaar getrouwd. We feliciteren het kwieke bruidspaar van harte. En wensen
hen nog heel veel jaren samen en in ons midden.
Hartelijk dank voor de bloemen die Wim op zondag 16 april kreeg vanuit de
Matrix. Groeten Wim en Tine Schepers
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die wij mochten ontvangen i.v.m.
ons 60-jarig huwelijksjubileum.Tevens willen we gemeenteleden bedanken
voor toezending van talloze felicitatiekaarten. Geer en Ger Vieth
Marslandendiensten. Vandaag gaat ds. A.W. Riepma uit Assen voor.
Volgen- de week ds. G. Vroegindeweij uit Ermelo.
Vrije dagen: van 20 april-1 mei zijn Tiny en ik een aantal dagen vrij. Ellen
Kolthof, tel. 262583 neemt waar.
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 Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.

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

zondag 23 april 2017; 11e jaargang nr. 17

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. A.W. Riepma, Assen
Ouderling: mevr. L. Schonewille / Diaken: mevr. W. Meier
Organist: dhr. B. Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. M.B. Plette, Vriezenveen
Ouderling: dhr. G.J. Otten / Diaken: dhr. J. Jans
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Brandorff
Ouderling: dhr. K. Bakker / Diaken: dhr. A.J. Odink
Organist: mevr. H. Davenschot
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: Geref. Kerk, Sibculo
Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” mevr. M. Veenstra
Organist: dhr. F. Kroon
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans; zangdienst
Ouderling: dhr. /mevr. Nijeboer / Diaken: dhr. H. Overweg
Organist: dhr. E. Nijzink
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. G. Vroegindeweij, Ermelo
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. H. Berends, Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange
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Bij de diensten
Collecten: 1e Zending; 2e Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. D. van Dijk en mevr. H. Platjes
Volgende week: Mevr. M. Mulder en dhr. W. Herbert
Koster: dhr. G.J. Bolks, tel. 263005, avonddienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Nathalie en Antje Hutten
Volgende week: Ina en Soria van Uffelen
Het is vandaag 'beloken Pasen' - het Paasfeest wordt afgesloten. Ds. Plette
uit Vriezenveen gaat voor. De avonddienst in de Stephanuskerk wordt geleid
door ds. Noordmans. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Lied 642: 1 en 4; Stil gebed; Votum en
groet; Psalm 116: 1, 4 en 8; Gebod van God; Lied 183; Gebed; Schriftlezing:
- Genesis 45: 25-28 - Johannes 20: 24-31; Psalm 139: 1, 2 en 14; Verkondiging; Lied 630: 1, 2 en 4; Dankgebed en voorbeden; Inzameling van de
gaven; Psalm 30: 1, 2 en 5; Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. C. Welleweerd-Strijker en dhr. J. Noorlander
Volgende week: Mevr. Hutten-Bril; mevr. Stegeman-Grendelman en dhr.
B.J.P. Schraa
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Carlos Scherpen
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: Jolanda Scherpen: gr. 1-4; Esther van der Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mariska de Vries; Jacoba Nijzink
Volgende week: Elise Pothof; Linda Nijman
Lector: Fred Hamhuis
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verblijven in het Ronald mc Donald huis zodat ze dicht bij Anna kunnen
zijn. Wij hopen dat Anna snel naar haar ‘thuis’ mag komen en wij wensen
Henri en Marieke toe dat zij Anna mogen zien opgroeien onder de
zegenende handen van onze Heer.
Hartelijk bedankt voor de bloemen uit de kerk, die ik Palmzondag heb ontvangen. Ik was blij verrast. Mevr. Schröer- Schrotenboer. Rheezerveenseweg 33.
Komende week is Neeltje Jonkers vrij. Ds. Henry Dorgelo neemt voor haar
waar.
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 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. G.H. Sturris-Bouwhuis, de Spinde 13, verblijft (tijdelijk)
in zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden. Leven we mee met de
gemeenteleden die ziek zijn en/of het moeilijk hebben? Laten we ze niet
vergeten in onze aandacht en gebeden.
Afwezig. T/m zondag 30 april ben ik (LvR) niet beschikbaar voor werkzaamheden in de gemeente. Ds. Dorgelo is achterwacht.
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
Onze zieken. Annie Otter, Kamferbekestraat 34 is nog ernstig ziek. Met Ilse
Wiersma, Edelinckstr.108, gaat het stapje voor stapje wat beter. Ze werkt
aan haar herstel, zodat ze, in juni, zo goed mogelijk de operatie ingaat.
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Ouderengroep. Het seizoen van de Ouderenmiddagen zal afgesloten worden
met een etentje in de Esch, op donderdag 11 mei a.s. Aanvang 16.30 uur. We
beginnen met een drankje vooraf en gaan ongeveer 17.30 uur aan tafel. De
kosten zijn € 15,00 p.p. Telefonisch opgeven kan bij M. Oogjes, tel. 263661
of bij J. Ros, tel. 260673. Voor vervoer kunt u bellen met G.J. Bolks, tel.
263005.
Misschien had u het al gehoord, maar het gaat door! Op naar een nieuwe
musical. Het is de 4e keer, dat wij dit als musical groep PKN gemeente Hardenberg gaan spelen. En wel in het weekend van 24 en 25 maart 2018, het
weekend voor de Pasen. De titel van de musical is: Op zoek naar Judas.
In de tijd naar Pasen het verhaal over Judas en de rol die hij speelde in het
leven van Jezus neer zetten. Wie was Judas, wat bezielde hem, waarom
maakte hij de keuzes die hij maakte? Enthousiast geworden? Kom dan donderdag 18 mei om 19.30 uur naar De Wanne. Kunnen wij u / jullie alles over
deze musical vertellen. Doordat de oefentijd vrij kort is, willen wij alvast
voor de zomervakantie alles regelen, zoals tekstboeken uitdelen, muziek en
rolverdeling. Dan kunnen we na de zomervakantie direct starten. Wij hopen
natuurlijk dat er met ons, heel veel zangers-zangeressen / toneelspelers / creatievelingen / klussers / deze musical neer willen zetten. De repetitieavond is
nu op donderdag! Wij hebben er ongelooflijk veel zin in. U / jullie ook? De
stuurgroep: Gerda, Rianne, Koos en Dineke
Gezocht spelletjes voor het AZC in Hardenberg. Wie kan ons helpen aan
spelletjes, zoals rummycub, mens erger je niet, puzzels, dammen of schaken
voor de mensen van het AZC. Het is een goede manier om met elkaar de tijd
door te brengen. U kunt de spelletjes bij mij brengen of ik kom ze bij ophalen. Mijn telefoonnummer is 0523 265077 of mobiel 06 6398596. Bij
voorbaat hartelijk dank. Ineke Meinen
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Dhr. F.G. Odink, CFH (zijn vrouw Antaresplein 5), is ineens
erg achteruit gegaan en is terminaal. Mw. Hennie Hutten-van Loo, Zonnelaan 14, ligt nog in Isala op V2.5 K013. Fysiek gaat ze vooruit, mentaal zijn
er zorgen. Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, is gelukkig weer thuis.
We leven van harte mee met allen die ziek of herstellend zijn of zorgen
hebben. Fijn dat er mensen zijn die hen met liefde omringen.
Geboren. Op vrijdag 14 april werd geboren, Anna Sofie Lea. Zij is de dochter van Henri en Marieke Grendelman. Anna is met 31 weken geboren en
daarom ligt ze op de NICU afdeling van Isala Zwolle. Henri en Marieke
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Orde voor de morgendienst. Intochtslied 622:1,2,3; Klein Gloria; Votum en
groet; Drempelgebed; Lied 643:1,2,5; Gebed; Lied (gloria) 616:1,3,5;
De tien geboden; Lied 619:1,6; Gebed om verlichting door de heilige geest
bij de opening van het woord; de kinderen gaan naar de knd, zij nemen het
licht vd paaskaars mee. Wegzendlied knd: lied 184:1; Schriftlezing Genesis
8: 6-16; Lied 118:6; Schriftlezing Johannes 20:19-23; Lied 754:1; Overweging; Lied 967:1,6,7; De kinderen komen terug uit de knd; Dankgebed Voorbeden; Onze Vader; Collecte; slotlied 634:1,2; Heenzending en zegen 3x
gezongen amen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Nijboer; Volgende week: ?
Kindernevendienst: Mireille Breukelman: gr. 1-4; fam. Grootenhuis;
Michelle Wassing: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Gerja Kuiperij; Mirjam Meilink; Doreen Olsman
Volgende week: Karin Wilpshaar; Mirjam Hakkers;
Stephanuskerk:
Orde voor de avonddienst: Vooraf zingt Godiva: ‘Mijn Jezus, mijn
redder’; Welkom en mededelingen; Votum en Groet; Aanvangslied: Lied
637:1,2,3,4 O vlam van Pasen steek ons aan (orgel); Gebed; Muziek en
zang: 1. Licht van de wereld (Godiva); 2. De kracht van uw liefde
(Godiva, samen met de gemeente); Bijbellezing: Psalm 150 (NBV); Lied
412: 3 U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon! (orgel); Muziek en
zang: 1. Halleluja aan het Lam (Godiva); 2. Halleluja, Hij is opgestaan
(Godiva); Bijbellezing: Johannes 20: 11-18 (NBV); Korte overweging;
Lied 286:1,3 Waar de mensen dwalen in het donker (orgel); Muziek en
zang: 1. Hoog is Uw Naam (Godiva); 2. Ik wil juichen voor U, mijn Heer
(Godiva samen met de gemeente); Gebeden; Collecte, intussen zingt
Godiva: Christus onze Heer verrees; Slotlied: Lied 985: 1,3 Heilig,
heilig, heilig, hemelhoog verheven (orgel); Zegen (3x amen) (orgel);
Zingen met Godiva: Vrede van God
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: 1 Petrus 1:1-12; dinsdag: 1 Petrus 1:13-25; woensdag: 1 Petrus 2:1-10; donderdag: 1 Petrus 2:11-17; vrijdag 1 Petrus 2:18-25;
zaterdag: 1 Petrus 3:1-12; zondag: Johannes 21:1-14
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk ge-
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bracht naar dhr. G.J. Kruizinga, H.H. Schefferlaan 23, uit de Witte of Lambertuskerk naar mevr. D. Bolman-Eshuis, Kolibriestraat 13, en uit de Matrix
naar Ger en Geer Vieth, Edelinckstraat 36.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
27 april: dhr. I.J. Prins, Frans Halsstraat 39, 7771 WS Hardenberg, 78 jaar
28 april: mevr. A.H. Makkinga- Welleweerd, Elfde Wijk 7/A, 7797 HJ
Rheezerveen, 84 jaar
29 april: mevr. B.J. de Vries- Kelder, Edelinckstraat 32, 7773 CG Hardenberg, 81 jaar
30 april: dhr. B. Ribberink, Schoutenhof 43, 7773 CC Hardenberg, 84 jaar
30 april: mevr. D. de Jong, Hundekovenstraat 3, 7773 CR Hardenberg, 76
jaar
SIEN-dienst. In de Vlaswiekkerk, Van Riemsdijkstraat 2 te Gramsbergen,
vindt vanmiddag om 15.00 uur een aangepaste kerkdienst plaats voor mensen met een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien Regio Ommen (voorheen Philadelphia). Voorganger in deze dienst is mevr.
R. Dekker. 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.
Zondagmiddagen voor alleengaanden. 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
welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45,
Deze zondagavond, 23 april, is er in de Stephanuskerk een zangdienst met
medewerking van de gospelgroep GODIVA (uit Lutten). Deze groep is voor
ons een goede bekende. Ze gaan niet alleen voor ons zingen, maar ook met
ons. De dienst staat volop in het teken van Pasen. Zo zal Godiva onder meer
enkele liederen van hun paasmusical ten gehore brengen. Voorganger is ds.
Noordmans. (zie voor de orde van dienst elders op dit kerknieuws/ kerkcontact)
Op donderdag 27 april is er geen uitgifte van de collectemunten in ‘de Esch’
i.v.m. Koningsdag.
Zingend naar de zondag. In de Hessenweg kerk in Heemse zal zaterdag 29
april 2017 een zangavond worden gehouden o.b.v. organist Ellert Bos. De
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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 die deze avond gehouden wordt zal bestemd zijn voor Open Doors. Deze stichting zet zich in
voor vervolgde christenen wereldwijd. Adres Hessenwegkerk: Hessenweg
47 in Hardenberg. Iedereen is van harte welkom!
VoTo: Taizé Gebedsdienst. Datum: zondag, 30april 2017. Tijd: 19.00 uur.
Plaats: Stephanuskerk. Voorganger: ds. G. Brandorff. (Deze viering komt in
de plaats van de viering die op 13 november 2016 vanwege problemen in de
planning niet door kon gaan). Stilte en eenvoud, licht en lied staan in deze
viering centraal. De gemeente wordt in de viering actief betrokken bij het
zingen van de uit de gemeenschap van Taizé afkomstige liederen, die
overigens allemaal in het Nieuwe Liedboek te vinden zijn. De muzikale
medewerking wordt verleent door de Cantorij o.l.v. Dick Huijser.
Kerkklank. Bijna anderhalf jaar ontvangt u Kerkklank in nieuwe opzet. Een
hele vooruitgang in vergelijking met het vroegere kerkblad. Al blijft er e.e.a.
te verbeteren. Gelooft u ons: we proberen Kerkklank nog beter te maken en
ook meer te letten op de planning. Eén van onze opmaakredacteuren heeft
aangegeven te willen stoppen met zijn werk voor Kerkklank. Daarom zoeken
we voor hem op korte termijn een opvolger. Hebt u affiniteit met redactioneel werk en in het bijzonder feeling voor de opmaak van ons kerkblad,
neemt u dan contact op met de redactie. Kerkklank maken we met elkaar.
Mail naar kerkklank@pknhardenbergheemse.nl of bel naar ds. Leo van
Rikxoort (0523-857189).
Maandelijks inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het
Openbaar Vervoer. Hoe vraag ik de OV chipkaart aan, hoe werkt de 40%
samenreiskorting, welk abonnement past het beste bij mij? De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat. Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen. Het eerstvolgende inloopspreekuur is op 2 mei 2017 van 10.00 uur tot 11.30 uur. Locatie: Buurtkamer Centrum, Burgemeester Bramerstaat 92, Hardenberg. We zien u graag.
Op zaterdag 6 mei is er van 10-13 uur onze gezellige, jaarlijkse stekjesmarkt
op het kerkplein in Radewijk. Heeft u planten, bollen, knollen of tuingereedschap over? Dan graag aanleveren vóór 3 mei bij fam. Hutten, Hoogenweg
49, fam. Peeneman, Lindeldijk 2 A en Miny Schutte, Risaeusstraat 4. Mag
ook vrijdags bij koster Jaap Meerveld. Opbrengst t.g.v. DJP en Kledingbank
Hardenberg.
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