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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
Ouderling: dhr. E. van Faassen/ Diaken: dhr. P. Meijer
Organist: dhr. K. Gerrits
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Scholing, Hooge
veen
Ouderling: mevr. M. Flim / Diaken: mevr. T. van Faassen
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
Ouderling: dhr. J. Noorlander / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. T. Nieuwenhuis
Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mevr. H. Hubert
Organist: dhr. F. Kroon
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalder: ds. W. v.d. Wel
Ouderling: mevr. I. Berenst / Diaken: dhr. A. Hakkers
Organist: dhr. J. Broekroelofs
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. J.W. Goossen,
Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Versterk de Kerk in het Midden-Oosten. Vandaag is de eerste collecte in de
dienst bestemd voor de “Kerk in het Midden-Oosten”. In de dienst zal hier
meer aandacht aan worden besteed. Behalve via de collecte kunt u ook uw
bijdrage storten op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v. ZWO
protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. Versterk de Kerk in het
Midden-Oosten. Namens de ZWO commissie en het College van Diakenen
van harte bij u aanbevolen!!
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. M. Mulder en dhr. H. Odink
Volgende week: Mevr. Eshuis en dhr. H. Olsman
Koster: 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: Herma Mulder en Ruth v.d. Haar
Volgende week: Soria en Ina van Uffelen
Weet u/je welkom in de Witte of Lambertuskerk. Vanmorgen gaat ds. H.
Scholing uit Hoogeveen voor. De avonddienst wordt gehouden in de
Stephanuskerk. Voorganger is dan ds. Van der Wel. Een goede en
gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Ps. 146:1,2; Stil Gebed; Votum en Groet; Ps.
146:3;Verootmoediging; Lied 966:4; Romeinen 13; Lied 320:1,2,3,4; Gebed
om opening van het Woord; Zingen: Handen heb je om te geven Evangelische Liedbundel 398:1,2,3; daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk;
Schriftlezing Lucas 10:25-37 (NBV); Lied 315:1 en 3; Verkondiging;
Tijdens de verkonding zingen: Ik hoor de salvo’s klinken Melodie Liedboek
713 Op de wijs van Lied 713 Liedboek; Na het Amen; Lied756:1,4,5;
Dankgebed/Voorbede; Collecte; Lied 838:1,2 4; Zegen; Lied 415:3.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. F. Hamhuis-de Jonge en dhr. H. van Groningen
Volgende week: Fam. L.J. Timpers-Wind en mevr. H. Op de Haar
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Erwin Schröer
Koffiedrinken: Na de morgendienst is er gelegenheid samen een kop koffie
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te drinken in De Esch, waarvoor u en jullie allemaal en in het bijzonder
onze gasten hartelijk worden uitgenodigd.
Kindernevendienst: Esther van Dijk: gr. 1-4; Mariska de Vries: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Danike Hamhuis; Janine Roepers
Volgende week: Marike Veurink; Lisa Kappert
Lector: Janine Roepers
Orde van de morgendienst. Intochtslied: Lied 10 (Eva's lied) vers 1, 2 en 3.
Stil gebed; Bemoediging en groet; Voorbereiding ; Lied 86:1,6; Martelaren
Lied 86:7; Gebed Zingen Kyrië voor Aleppo (melodie lied 713); Lofprijzing
lied 103: 5; Gebed opening van het woord ; KND; Zingen: Lied 168: 1 en 4
When Israël was in Egypt’s land (Lied van de maand); Lezing Mat 20:1-16;
Lied 991:1,2,6; Overweging; Lied 34 (melodie Ps. 134) Diaconale lied over
de 7 werken van barmhartigheid; Gebed; Collecte; Lied 974: 1 en 5;
ZEGEN: lied 430 Allen zingen ‘Met vrede gegroet en gezegend met licht’.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Mulder; Volgende week: fam. Odink
Kindernevendienst: Marjon van der Veen: gr. 1-4; Ilona Blonk; Mannette
Batterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Gerja Kuiperij; Karin Wilpshaar
Volgende week: Alien van de Akker; Mirjam Meilink; Meike Olsman
Orde voor de morgendienst. kaarsenlied geroepen om te zingen 24: 1 en 2;
lied 65: 1 en 2; bemoediging en groet; klein gloria; kinderen naar knd;
gebed; lied 871: 1,2,3,4; inleiding op de dienst; lied 885:1,2; Lezing Matt 6:
5-15; lied 894: 1,2,3,4 (mel. Laat ons de Heer lofzingen); overdenking; Ik
zal er zijn https://www.youtube.com/watch?v=f4RgXZAEiQg; (kinderen
terug van de knd); lied van de maand 168: 1,2,3,4; gebeden; collecte; lied
423: 1,2,3; zegen met gezongen amen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Matteüs 18:10-20; dinsdag: Matteüs 18:21-35;
Woensdag: Matteüs 19:1-15; donderdag: Matteüs 19:16-30; vrijdag Matteüs
20:1-16; zaterdag: Matteüs 20:17-28; zondag: Matteüs 20:29–21:9
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Bettina Niezink, Spaanskamp 22, uit Witte of Lambertuskerk naar Dhr. Z. Dorgelo, Afd. De Marke, Clara Feyoena Heem, en uit de
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Matrix naar Tine Schepers Kamferbekestraat 26
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
25 sept. Mevr. Tj. Kerkdijk-Talsma, Hessenweg 52, 7771 RE Hardenberg,
85 jaar
25 sept. Mevr. A.A. Scholtens- Kooistra, Lijsterbeslaan 11, 7771 DM Hardenberg, 84 jaar
26 sept. Dhr. J. Pruntel, Hundekovenstraat 4, 7773 CR Hardenberg, 79 jaar
27 sept. Dhr. G. Vieth, Edelinckstraat 36, 7773 CG Hardenberg, 84 jaar
27 sept. Mevr. G. Overweg, Marsweg 5, 7794 RK Rheeze, 84 jaar
28 sept. Mevr. T. Odink-Klein, Rheezerveenseweg 49, 7797 HB Rheezerveen, 76 jaar
29 sept. Mevr. W. Eggink-Schieven, Eugenboersdijk 9, 7798 CA Collendoorn, 81 jaar
30 sept. Dhr. W de Bie, Wielewaalstraat 16, 7771 CX Hardenberg, 77 jaar
SIEN-dienst. Vanmiddag vindt in de Hervormde Dorpskerk, Brink 4, te Den
Ham, 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. G. de Goeijen. 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.
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Vanmiddag, zal er weer de middag
voor alleen gaanden zijn. U bent vanaf 14:30 uur bent u weer van harte
welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45, om 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 op de zondagmiddag voor alleengaanden
Avonddienst: in de avonddienst van vanavond 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.
Activiteitencommissie Hessenwegkerk vergadert dinsdag 26 september
a.s. om 13.30 uur in De Esch. We rekenen op een goede opkomst.
Bid- en schrijfavond voor vervolgde christenen. Vr. 29 sept. van 19.30-21
uur in de Esch bij de Hessenwegkerk te Heemse.
Open dagen THE HOME OF HOPE AND DREAMS. Gini Pullen is
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weer in Nederland met haar drie kinderen. U kunt haar weer ontmoeten op
de open dagen en wel op vrijdag 29 september van 10.00-17.00 uur en
zaterdag 30 september van 10.00-17.00 uur. We zien u graag aan de
Allemansweg 1a in Collendoorn. Ook worden er weer leuke Oegandese
spullen verkocht! U bent allen van harte welkom.
Voorzitter college van kerkrentmeesters. We zijn heel blij dat Erik Jutstra,
van Foreestallee 42, bereid is om voorzitter van het college van Kerkrentmeesters te worden. We hopen hem, indien er geen wettige bezwaren worden ingediend, in dat kader te bevestigen als ouderling-kerkrentmeester op 8
oktober in Sporthal de Kamp in Baalder
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar
de container achter de Hessenwegkerk.
VoTo . Het nieuwe seizoen in de kerk begint en daarom
krijgt u het VoTo programma in een mooie folder aangeboden. Er is een gevarieerd aanbod van activiteiten rondom
het jaarthema ‘Kerkproeverij. Een open huis.’ De commissie vorming en
toerusting (VoTo) nodigt u van harte uit aan het programma deel te nemen.
Iedereen is welkom. U kunt zich tot 1 oktober op verschillende manieren
aanmelden, bijv. per mailadres voto@pknhardenbergheemse.nl of via de
bus in de Schakel. Mocht u de folder niet ontvangen, neem dan contact op
met uw wijkouderling of contactpersoon. Namens de VoTo commissie
wensen wij iedereen een inspirerend seizoen toe.
Toerusting avond Contactpersonen. Dinsdagavond 3 oktober is er weer de
jaarlijkse toerusting avond voor contactpersonen. Wij beginnen om 20.00
uur in de Esch. Wij willen samen luisteren naar enkele smakelijke verhalen
over de kerk. Wij willen dit jaar stil staan bij: Het leven in verhalen! Wij
proberen te verhalen wat mensen ons verhalen in verhalen. Alle
contactpersonen zijn van harte welkom!
Van de Werkgroep AZC van het Diaconaal Platform Hardenberg over het
buddyproject. Dinsdagavond 3 oktober 2017. Aanvang: 20.00 uur. Locatie:
Aula van het Greijdanus College, Burgemeester Schuitestraat 7, Hardenberg
De gezamenlijke kerken in Hardenberg werken samen om de asielzoekers in
het AZC van Hardenberg en de statushouders bij te staan. Om contact te
hebben, te luisteren en waar nodig te helpen. We zien graag dat mensen
‘buddy’ worden en ook samen een team zijn. Alle geïnteresseerden zijn hier
van harte welkom!
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Wijkgemeente Heemser Esch
Afgelopen zondag werden mij de bloemen uit de kerk bezorgd. Na mijn
operatie was dit een blije, aangename verassing. Hartelijk dank hiervoor.
Vriendelijke groet, Bettina Niezink.
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
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Hanneke Schuurman, Castorstraat 26, heeft een whiplash. Zij
wacht op een traject van revalidatie. Mw. G.H. Bouwhuis-Sturris verblijft in
Aleida Kramer te Coevorden. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht
en gebeden!
Ik wil graag iedereen bedanken die mij geholpen heeft toen ik op
startzondag tijdens het wandelen van de Hessenwegkerk naar de Koppel me
niet lekker voelde. Iedereen die mij nabij heeft gestaan hartelijk dank. Ook
dank voor de mooie bos bloemen die ik de volgende dag mocht ontvangen.
D. Kelder – Oelen, Nachtegaalstraat.
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. Gerton Odink, Veldsinklaan 22, is geopereerd in Zwolle. Hij is
al weer thuis en het gaat goed met hem. Hij moet nu het resultaat van onderzoek afwachten. Tine Schepers, Kamferbekestraat 26 hoort een dezer dagen
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hoe ze behandeld gaat worden. Mevr. G. Vieth-Akse, Edelinckstraat 36,
heeft weer een herseninfarct gehad. Ze verblijft in het ziekenhuis alhier. We
wensen allen veel kracht. Als je wilt dat ik langs kom, laat je dit dan even
weten?
Marslandendiensten. Vandaag gaat mevr. Ellen Kolthof voor. Volgende week
is het kerkschoolgezinsdienst met groep 2 a,b en c van de Marsweijde. Hier
geven de juffen Ingrid, Dinie, Boukje, Nienke en Miranda les. Het gaat over
Jona. De kinderen hebben al een heeeele grote vis gemaakt. En verder valt er
in de dienst van alles te beleven. Thema: God houdt van jou ook al begrijp je
Hem niet altijd. Voorganger: ds. Martin Voet
Hoi allemaal. Vandaag, is er weer een tienerdienst in Matrix. Theresia 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. Jullie zijn van harte welkom!!
Vergadering. Woensdag vergadert de kerkenraad om 20.00 uur in de Esch.
Startzondag groot succes. Zondag 17 september vierden we onze startzon dag. Na een dienst in de goed gevulde Matrix aten we zelf gemaakte cake en
taart bij de koffie. Daarna fietsten we door Ane, Anevelde en Gramsbergen
naar de Zwieseborg. Onderweg kwamen we zelfs door Engeland en zagen
we een boot van Napoleon. En dan ook nog prachtig weer om te fietsen.
Daarna aten we in ontspannen sfeer de lunch. We danken de voorbereidingscommissie: Hannah, Berno en Erik voor een geslaagde Startzondag.
Maaltijdproject Marslanden. De zomer alweer voorbij . De eerst maaltijd
staat al weer gepland. Dit is het zesde seizoen. Graag willen we een paar
opvolgers voor het seizoen2018-2019. Wij doen het met veel plezier. maar
willen zelf ook graag aanschuiven. Wie vind koken leuk, en houd van
gezelligheid. Je kunt bij ons informeren hoe we een middag plannen. De
volgende maaltijd is gepland op woensdag 18 oktober. Iedereen weer van
harte welkom. Heel fijn om elkaar weer te ontmoeten na de vakantie.
U kunt zich opgeven bij Hilda, tel. 264884; bij Ans. Tel. 263009; Femmy,
tel. 262490 en femmykroon1946@live.nl
Bereikbaarheid ds. Martin Voet, Avondvoorde 1 7773 BB Hardenberg.
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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
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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