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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: dhr. G. de Haan / Diaken: mevr. J. Bel
Organist: dhr. N. Aalbers
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort;
Heilig Avondmaal
Ouderling: dhr. H. Polman / Diaken: mevr. T. van Faassen
Organist: dhr. W. Datema
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
Ouderling: dhr. A. Meijer / Diaken: dhr. M. Kappert
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: mevr. E. Kolthof
Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. G.J. Timmer
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Tentdienst: ds. P.J.H. Noordmans
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P.J.M.A. van Ool, Tynaarlo
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch / Heemse West: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Bij de diensten
Collecten: 1e The Home of Hope and Dreams; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Vandaag is de eerste collecte in alle diensten voor The Home of Hope and
Dreams, het kindercentrum in het Mpigi district (Oeganda) dat wordt gerund
door Gini Pullen en haar medewerkers. Tijdens de collecte zal een filmpje

worden getoond over het reilen en zeilen in het kindercentrum. Zonder uw
financiële hulp redt de stichting het niet. Wilt u liever uw bijdrage overmaken? Dat kan op rekeningnummer NL73RABO 0121662349 t.n.v. Stichting
Home of Hope and Dreams Uganda, Hardenberg. Wilt u het werk van deze
stichting steunen?

Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. We hebben geen nieuwe berichten ontvangen. Bijzonderheden
kunt u melden bij de pastoraal coördinator. Graag willen wij u vragen om
Gerton en Gerdie Odink, Veltsinklaan 22 niet te vergeten in uw gebeden.
Marslandendienst. Vandaag gaat ds. Pieter Noordmans voor.

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Mevr. M. Mulder en mevr. H. Platjes
Volgende week: Geen dienst
Koster: dhr. B. Stoeten, tel. 263479, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Gerlinde Odink
Volgende week: Geen dienst
Fijn, dat u en jij er bent! We vieren vandaag het heilig avondmaal en lezen
en overdenken Openbaring 3: 14-22. Christus klopt aan onze deur en wil de
maaltijd met ons houden. In Hardenberg is er vanavond een tentdienst. Een
gezegende zondag gewenst!
Orde van dienst. Inleidend orgelspel; afkondigingen; intochtslied: Psalm 33:
7 en 8; moment voor persoonlijk gebed; gezongen votum; groet; gezongen
amen

lied van de maand: 171; verootmoediging; lied: 377: 1, 2 en 3; gebed;
genadeverkondiging; lied: 377: 4; de kinderen gaan naar de kinderkerk;
schriftlezingen: Jesaja 55: 1-2 en Openbaring 3: 14-22; lied: 23c;
verkondiging; gezongen geloofsbelijdenis: 340b; onderwijzing bij het
avondmaal; inzameling van de gaven, terwijl wij zingen: 377: 5, 6 en 7;
gebed; nodiging; gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel); lied:
Psalm 103: 9; dankzegging; slotlied: 378; wegzending en zegen; gezongen
amen (3x);uitleidend orgelspel
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Tienerdienst. Vandaag is er weer een tienerdienst in Matrix. Renske en
Gerdie gaan onder de kerkdienst van 9.30 uur de tienerdienst verzorgen in
een aparte ruimte. De tienerdienst is voor jeugd van 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
filmpjes/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.
Vacatures. Binnen onze groeiende wijk Marslanden hebben wij nog een
aantal mooie en uitdagende vacatures beschikbaar voor ouderling, diaken en
bezoekmedewerker. Je wordt onderdeel van een enthousiast team, waar
voldoende ruimte is voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Graag komen
wij met jou in contact! Voor meer informatie kun je terecht bij Piet Landstra,
0523-265258 of via email: scribamarslanden@pknhardenbergheemse.nl
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:
pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl. U wordt dan zo spoedig mogelijk
teruggebeld of gemaild.
Let op!! Kopij voor Kerkcontact kunt u per email aanleveren tot
uiterlijk donderdagavond 18.00 uur.
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl
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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.
Let op!! Kopij voor Kerkcontact kunt u per email aanleveren tot
uiterlijk donderdagavond 18.00 uur.
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Dhr. A. Koopman, Eikenlaan 8, verblijft Isala te Zwolle, waar
hij jl. donderdagmiddag is geopereerd. Mw. H.J. Warmink-Waterink, Grote
Esweg 13, verblijft nu in het Wooldhuis, kamer 136, Paalweg 10, 8141 RV
Heino. Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden.
Mw. M. Jans-Overweg, Marsweg 5, maakt spannende tijden door. Ze heeft
slecht nieuws gekregen en weet nog niet wat er eventueel aan gedaan kan
worden. We denken ook aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin,
familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en
gebeden!
Ambtsdragers. De kerkenraad is meer dan verheugd u te kunnen meedelen
dat we twee nieuwe ambtsdragers hebben gevonden, t.w. dhr. Peter Pot,
Berkenlaan 48 als ouderling en mw. Alijda Oelen-Stoit, Korte Spruit 16, als
ouderling-kerkrentmeester. Stemgerechtigde gemeenteleden kunnen bezwaren indienen tegen de verkiezingsprocedure of de bevestiging (in het najaar)
van de gekozenen tot uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking. Een bezwaar dient schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraad ingediend te worden, bij voorkeur bij scriba Roel Schoemaker (r.schoemaker64@gmail.com)
Kerkklank. Maandag moet de kopij voor het kerkblad weer ingeleverd
worden. Wie nog wat heeft te melden geve dat vandaag of morgen aan mij
(LvR) door.
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;
e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
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Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Mevr. A. Makkinga; dhr. F. Welink en mevr. A. Mensink; Volgende week: Fam. J. Odink-Immink en mevr. Flim
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Arjan Veurink
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: Elise Pothof : gr. 1-4; Esther van der Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Janine Roepers; Lisa Kappert
Volgende week: Esther van Dijk; Anna de Vries
Lector: Gerda Kappert
Orde van de morgendienst: Lied 283:1,3,4; Stil gebed; Bemoediging en
Groet; Inleiding; Lied 942:1,2,3; Gebed met
V Heer, ontferm U dan over ons.
A Heer, ontferm U over ons.
Lied 304:1,2,3; Gebed; KND; Lied 171; Lezing: Job 38; Lied 978:1,3;
Overweging; Lied 811:1,2,3; Dankgebed; Collecte; Slotlied 500:1,4,5
Zegen: Beantwoord door gezongen “Amen, amen, amen”.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Meilink; Volgende week: fam. Nijboer
Kindernevendienst: Gerdien Borger: gr. 1-4; Alien van den Akker: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mariette Zoer; Mirjam Meilink
Volgende week: Jeanien Nijman; Wendy Lambers
Orde van de morgendienst: Kaarsenlied (1,2): de Paaskaars wordt aangestoken en de Bijbel wordt open gelegd; Beginlied: Lied 287:1,5; Votum
en Groet, drempelgebed; Psalm/Lied 84:1,2; Gebed voor de nood van de
wereld; Lied 286; Gebed bij het Woord; Eerste Schriftlezing: Job 38: 111 (NBV); Lied 8 B; Kinderen mogen naar de kindernevendienst;
Schriftlezing: Marcus 4: 35-41 (NBV); Psalm/ Lied 107:11,13;
Overdenking; De kinderen van de kindernevendienst komen weer bij
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ons; Lied 171 (Lied v/d week); Gebeden; Collecte (de kinderen van de
oppas worden opgehaald); Lied 981; Wegzending en Zegen
Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster: maandag: Job 38:16-30; dinsdag: Job 38:31–39:12;
Woensdag: Job 39:13-30; donderdag: Job 40:1-14; vrijdag: 40:15-24;
zaterdag Job 40:25–41:26; zondag: Job 42:1-17
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Odink- Jonkhans, Wielenweg 8x, Radewijk, uit de
Witte of Lambertuskerk naar mevr. G. Dorgelo-Otten, Rheezerbrink 7,
en uit de Matrix naar basisschool De Marsweijde i.v.m. de goede
samenwerking met onze kerk inzake de kerk school gezinsdiensten.
Bid- en schrijfavond voor vervolgde christenen: Vr. 29 juni om van 19.30 tot
21 uur, Immanuelkerk Zwiersstraat Dedemsvaart
Hallo allemaal, de vakanties staan weer voor de deur en dus een goed moment om een gezamenlijke activiteit voor kinderen en hun ouders te organiseren. Op 1 juli zijn jullie na de gezamenlijke kerkdienst van harte welkom
bij de zandverstuiving de Rheezerbelten. Voor de jongere kinderen gaan we
een zandkasteel bouwen wedstrijd houden. Dus neem allemaal je schepjes,
emmertjes en vormpjes mee! Voor de oudere kinderen en tieners gaan we
een GPS spel doen. Daarnaast zijn er leuke spellen aanwezig zoals Jenga,
Kubb, en Jeu de boule, badminton etc. Natuurlijk beginnen we met koffie en
ranja en hebben we een broodje na afloop. Dus ben je jong of voel je je jong,
je bent van harte welkom op zondag 1 juli in de kerk en bij de Rheezerbelten. Groeten Danielle Konkelaar, Herma Mulder en Gerda Kappert
Volgende week zondagmorgen in de Höftekerk: Dhr. Eric van Asten,
Margriet 10, en dhr. Henk Meulink, Floralaan 132, zijn resp. scriba en
voorzitter van de Algemene Kerkenraad. We zijn blij dat ze beiden nog een
periode willen verlengen: ze doen écht goed werk voor de AK en onze kerk
in zijn algemeenheid in pittige tijden. We zullen hen herbevestigen – tenzij
daartegen gegronde bezwaren zijn – in de morgendienst van 1 juli in de
Höftekerk. Tijdens die dienst kan er overigens zomaar nog wat verrassends
gebeuren…..
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar
de container achter de Hessenwegkerk.
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Donderdagavondconcert met Interkerkelijk koor Zevenmaal op 5 juli.
Zevenmaal opent traditiegetrouw de reeks donderdagavond orgelconcerten
in Hardenberg. Onder de enthousiaste leiding van nieuwe dirigent Tobias
Bethlehem brengt het koor liederen ten gehore met als thema ‘de liefde’.
De toehoorder zal ongetwijfeld enkele liederen herkennen van de Royal
wedding van Prins Harry en Meghan: ‘If ye love me’ van Thomas Tallis en
‘The Lord bless you and keep you’ van John Rutter. Verder staan o.a. twee
werken van Ola Gjeilo, een hedendaagse Noorse componist, op het
programma en nog een 5-tal liederen. Naast zang zullen twee organisten
binnen het koor, Hilda Smit en Erik Nijzink, een ode aan de liefde brengen
op het orgel. Wij nodigen u van harte uit om dit mooie en afwisselende
concert bij te wonen en wij zien u graag op donderdagavond 5 juli in de
Höftekerk. De toegang is vrij. Bij de uitgang kunt u een vrijwillige bijdrage
geven. Zie ook op www.donderdagavondconcerten.nl.
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 20.00 uur kunt u collectemunten halen in De Esch.
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. J. Nijman-Dekker, H.H. Schefferlaan 27, is met hartklachten opgenomen in Isala (V2.5 kamer 117. Nadat ze is gedotterd, vond
afgelopen vrijdag nog een ingreep plaats. We hopen dat het zo goed gaat, dat
ze weer gauw terug is in Hardenberg. Lucas Meulenkamp, Heemserveldweg
3, revalideert in CFH ( Unit 2 K18). beiden veel sterkte toegewenst!
Hartelijk dank voor de bloemen die ik afgelopen zondag kreeg uit de kerk.
Diti Odink- Jonkhans, Wielenweg 8x.
Ik wil iedereen bedanken voor alle kaarten en bezoek wat in heb ontvangen
tijdens mijn verblijf in Clara. Inmiddels ben ik verhuisd naar Oostloorn
Bellefleurlaan 14. Hartelijke groet, Mini Meier- Schoemaker.
Zondag jl. werd er aandacht besteed aan mijn afscheid. Ik werd verrast met
een oorkonde met draaginsigne in goud en bloemen voor het vervullen van
30 jaar als redactrice van ons wekelijkse kerkblad en het typ- en kopieerwerk.
Hartelijk dank. Ik wil Anneke Hamberg en Jan Noorlander veel succes
toewensen met het typ- en kopieerwerk van Kerkcontact. Diny Odink.
Pastoraat wordt in de wijken 1 t/m 10 en 14 t/m 16 verzorgd door ouderling
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