Hartelijk dank voor de bloemen die wij ontvingen van de gemeente. Ook
heeft het ons goed gedaan voor de kaarten, tel, groet en bezoek, voor ons 50
jarig huwelijk het was hartverwarmend. Groet Diny en Jan Dorgelo.
Vandaag, zondag 25 december vieren we Kerst in de Matrix. Feest van liefde en licht. Het koor Kerst Akkoord werkt mee. En we sluiten het project
van de kindernevendienst af. “Maak het mee”. Daarbij hoort ook een film/
vlog. Voorganger: ds. Martin Voet. Volgende week, 1 januari gaat ds. J.
Wassenaar uit Hellendoorn voor.
Gemeentemorgen in plaats van gemeenteavond. De kerkenraad heeft besloten begin volgend jaar geen gemeenteavond te houden maar om na de dienst
van 8 januari gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en met elkaar te
praten over hoe het in onze wijk gaat. De bedoeling is dat we na de dienst
dan nog een uurtje samen zijn. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en limonade met iets er bij. Hoe we de kinderen opvangen horen jullie nog. Dus
reserveer je een uurtje in je agenda?
Wensen. Tiny en ik wensen jullie zinvolle en gezellige kerstdagen en een
gezegend 2017 toe.
Bereikbaarheid ds. Martin Voet, Avondvoorde 1 7773 BB Hardenberg.
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. Met vriendelijke groet, Ds. Martin Voet.
Kopij voor Kerkcontact schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@pla net.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.

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

zondag 25 december 2016; 10e jaargang nr. 52.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
Ouderling: dhr./mevr. Stegeman / Diaken: mevr. J. Bel
Organist: dhr. N. Aalberts
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort;
gezinsdienst
Ouderling: dhr. H. Polman / Diaken: mevr. T. van Faassen
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. B. Everts / Diaken: mevr. R. Noorlander
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij” mevr. M. Veenstra/dhr. J.
Smit; Ouderling: dhr. G.J. Otten / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. E. Odink
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Geen dienst
Maandag 26 december 2e Kerstdag
10.00 uur: Hessenwegkerk: Gezamenlijk kerstfeest
Vrijdag 30 december
15.00 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” mevr. M. Veenstra; Gez. Dienst
Ouderling: mevr. H. Hietland / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: dhr. J. Reinders
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Zaterdag 31 december Oudejaarsdag
14.30 uur: Witte of Lambertuskerk: Marslanden: mevr. E. Kolthof
Ouderling: mevr. L. Schonewille / Diaken: mevr. J. Otten
Organist: dhr. D. Huijser

Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. J.D.Th. Wassenaar5, Hellendoorn
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West/Heemser Esch: ds. H.Dor10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: geen dienst
gelo
19.00 uur: Stefanuskerk: Baalder: ds. W. van der Wel
Bij de diensten
Collecten: 1e Kinderen in de knel ; 2e Diaconie; uitgang: Onderhoudsfonds
2e Kertsdag: 1e Kinderen in de knel ; 2e Diaconie; uitgang: Onderhoudsfonds
1e collecte. "Kinderen in de knel". Deze collecte is van levensbelang voor de
kinderen in zeer moeilijke situaties en wordt dan ook van harte bij u aanbevolen! U kunt uw bijdrage ook overmaken op rek. nummer
NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: "Kinderen in de knel".
Uitleg liturgische schikking voor de zondagen in de adventstijd en Kerst.
Voluit vieren we vandaag dat God in de geboorte van Jezus de wereld
omkeert. Licht breekt onstuitbaar door. Op de spiegel zit nog een stukje
gebroken glas: de wereld omgekeerd is er en tegelijk ook niet. We blijven
dromen en vergezichten zien.
Collecten: Oudejaarsdag: 1e Diaconie; 2e Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Smit en dhr. H. Olsman
Volgende week: Fam. G.J. Otten en mevr. T. van Faassen
Koster: dhr. B. Stoeten, tel. 263479, morgendienst
Oudejaarsdag: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, middagdienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Lisanne en Marlies Eshuis
Volgende week: geen oppasdienst
Kerstnacht. Het thema voor de Kerstnachtdienst is: Grote Blijdschap? Het
Mannenensemble verleent vanavond haar medewerking. Voor de dienst
zingt het Mannenensemble: Veni Jesu en Op U mijn Heiland, Begroeting,
476: 1, 3 en 4, Onze Hulp en Groet, 477: 1, 3 en 5, Mannenensemble zingt:
Heilige kerstnacht en klinkt in de wereldnacht, gebed, mannenensemble
zingt: In ’t nachtlijk duister en 1e couplet “Stille nacht”, 483: 2 en 3, Lucas 2:
1-20, 469: 1 t/m 7, Preek, 487, mannenensemble zingt: Over de heuvels en
Eeuwen geleden, Gebeden, Collecte, Ere zij God, zegen.
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Wijkgemeente Heemse West

Onze zieken. Dhr. J. Meijer, H.H. Schefferlaan 12, verblijft in het ziekenhuis te Zwolle. Dhr. L. Jonkeren, Venneweg 5, verblijft in het ziekenhuis te
Hardenberg. Verder denken we aan allen die het om welke reden dan ook
moeilijk hebben. Laten we ze niet vergeten in ons gebed! En een kaartje of
telefoontje kan vaak veel goed doen.
Zondag 1 januari 2017 is er een gezamenlijke dienst, tijdens deze dienst is er
geen kinderkerk en geen kinderoppasdienst.
Actie Kerkbalans 2017. Beste lopers van de actie Kerkbalans. Elk jaar zijn
wij als kerkenraad weer blij met u. Ook voor Actie Kerkbalans 2017 doen
wij weer graag een beroep op u. Zondag 8 januari liggen de enveloppen
voor de actie weer klaar voor u in de consistorie. Zou u ze na de ochtenddienst mee willen nemen ? Alvast bedankt voor uw inzet. Kerkenraad
Heemse West.
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, telf. 250225 voor donderdag 18.00
uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Wij noemen: Gerton Odink, Veldsinklaan 22, Annie Otter,
Kamferbekestraat 34 en Meindert Veurink, Blanckvoortallee 36. We hopen
voor jullie op mooie feestdagen ondanks jullie ziekte en behandelingen.
Wim Schepers, Kamferbekestraat 26 verblijft inmiddels in Clara voor revalidatie. Hij verblijft op Unit 1 kamer 1. De kleine Pim Wind, Schonekampstraat 13 is in het UMCG te Groningen. Het is best ernstig. Heel veel sterkte
wensen we Robert en Jessica toe. Dineke Koers, Edelinckstraat 68 werd
afgelopen week geopereerd en is nu weer aan het herstellen. Als je wilt dat ik
langs kom, laat je het dan even weten?
50 jaar. Op 29 december is het 50 jaar geleden dat Wim en Tine Schepers,
Kamferbekestraat 26, elkaar het “ja-woord gaven”. Van harte gefeliciteerd.
We hopen dat jullie weer spoedig onder één dak kunnen vertoeven, nu Wim
in Clara revalideert. We wensen jullie mooie jaren en Gods zegen.
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voor het eerst de feestdagen zonder hun geliefde door moeten brengen. Dat
de aandacht en liefde van lieve zorgzame mensen u allen kracht en moed
geeft. Goede feestdagen toegewenst! Neeltje Jonkers.
Geboren. Op 18 december is Nila Jeanne geboren. Nila is de dochter van
Henk-Jan en Marike Veurink-Reints en het zusje van Lauren. Zij wonen aan
de Rheezerweg 64A. Wij wensen hen veel geluk samen en dat ze Nila
mogen zien omgroeien onder de zegenende handen van onze Heer.
Huwelijksjubileum: De heer Bé Everts en Nies Everts-Koster, Hesselinkstraat 1, hopen op 28 december hun 50 jarig huwelijk te vieren. Wij wensen
hen samen met hen die hen dierbaar zijn nog gezegende jaren samen toe.
Vrije dagen: Neeltje Jonkers is vrij t/m 8 januari, ds. Henry Dorgelo neemt
waar.
Bedankt voor de kaarten die wij mochten ontvangen voor ons 50 jarig
huwelijk. Hillegienus en Geertje ter Veen.
Afgelopen zondagavond bracht ouderling Albert Meier mij de bloemen uit
de kerk. Ik was wat verbaasd, maar ben erg blij met deze aandacht van de
kerkelijke gemeente. Wel bedankt! Hanny Hubert.

Vandaag vieren we het Kerstfeest = Christusfeest! God
komt ons in Jezus Christus heel dichtbij. Hij deelt ons
leven. Hij deelt ook in alle misère. Hopelijk troost ons dat
in een wereld waarin - zoals een Berlijnse dominee zegt
in een gebed - 'dood en verderf het leven binnen rijden'.
De dienst is er een voor iedereen en is mee voorbereid
door de kinderkerk. De orde van dienst ontvangt u bij de ingangen van de
kerk. Na afloop van de dienst wordt er warme chocolademelk geschonken.
Een gezegend Kerstfeest gewenst!
Orde van dienst Oudjaarsmiddag. Er is een liturgie. Thema: Veel heil en
zegen. Openingslied 283; votum en groet; inleiding op de dienst; gebed; lied
van vertrouwen; Pred 3:1-15; lied 903: 1; Gedicht; lied 903: 5; tijdens
overdenking zingen refr. JdH 256, JdH 406, lied 218, en lied 913; Gez. 367:
1; Gebed en OV, collecte; lied Ga dan op weg; zending en zegen
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. F. Welink-Makkinga en dhr. J. Noorlander
Volgende week: Geen dienst
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com.

Een prachtig kerstbloemstuk. Het is heel fijn dat er zoveel aandacht van
en voor mensen is. Wij, Henk en Pie Reiling, bedanken de gemeente voor
die aandacht en dat meeleven.

Koffiedrinken: I.v.m. Kerst is er geen koffiedrinken

Afgelopen week werd ik verrast met een kerstpakket v/d kerk. Dit vast vanwege m'n leeftijd. Maar het is toch geweldig dat de kerk dit beschikbaar stelt
in deze tijd van bezuiniging! Met dank en waardering, een lid v/d kerk.

Oppasdienst vandaag: Gernand Hamhuis; Gerda of Lisa Kappert; Celine
Stoevelaar; Volgende week: Geen dienst

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:
f.g.odink@pla net.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
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Kindernevendienst: Hester op de Haar: gr. 1-4; Jolanda Scherpen: gr. 5-8

Orde voor de morgendienst: Het thema van vanmorgen is: Met Kerstfeest
wil ik graag …? 477: 1, 3 en 4, Onze Hulp en Groet, 478: 1 en 4, Gebed,
469: 1, 2, 5, 6 en 7, 476: 1, 3 en 4, KND- project, Projectlied (kinderen naar
KND), Lucas 2: 1-20, 494, Film: https://www.youtube.com/watch?v=
aShUFAG_WgM, preek, 489: 1 en 2, https://www.youtube.com/watch?
v=BrkKVbJt5EI, gebeden, “Ere zij God”, zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Meilink; Volgende week: fam. Brunink
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Kindernevendienst: Alien v.d. Akker: gr. 1-4; Marjon v.d. Veen; Mannette
Batterink: gr. 5-8.
Oppasdienst vandaag: Marieke Brunink; Mirjam Meilink; Jeanien Nijman;
Indi van Faassen; Volgende week: Geen oppas
Orde voor de morgendienst: Kaarsenlied geroepen om te zingen 24:1,2;
Gedicht van de zondag en aansteken adventskaars; Lied 484 (refrein, vers 1,
refrein); Bemoediging en groet; zingen: Klein Gloria; Gebed van toenadering; KERST AKKOORD zingt: 1. Het maakt niet uit waar je vandaan komt
(dialect versie); 2. Mensen geef elkaar de hand; Gesprek over voorwerp op
de beamer- opplakken sterpunt van advent; film/ vlog over kerst; Kinderen
gaan naar de nevendienst; Gebed; Schriftlezing: Lucas 2:1-7; Lied 483;
KERST AKKOORD zingt: 1. Christmas lullaby; 2.Geen wieg voor een
koning; Preek; Lied 482:1,2 (onder het naspel komen de kinderen uit de
nevendienst); zingen projectlied: Een ster laat mensen weten (wijze gezang
444); KERST AKKOORD zingt: 1. Joy to the world; 2. Komt Christus is
geboren; Gebeden; Collecte; Lied 489:1; Zegen; Zingen: Ere zij God.
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Jesaja 9:7-16; dinsdag: Jesaja 9:17–10:4; woensdag:
Jesaja 10:5-19; donderdag: Jesaja 10:20-27; vrijdag: Jesaja 10:28-34;
zaterdag: Jesaja 11:1-10; zondag: Psalm 67.
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. H. Hubert, Plutolaan 20, uit de Witte of Lambertuskerk
naar fam. E.J. Bolks, Rheezerweg 80, en uit de Matrix naar Bertin v.d. Veen,
Moonenlaan 66.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
26 dec. Mevr. J. Harlaar- Dantuma, Uranuslaan 1, 7771 ET Hardenberg, 84
jaar
27 dec. Mevr. P. Reiling- de Haan, Kolibriestraat 1, 7771 CA Hardenberg,
90 jaar
27 dec. Mevr. A. Welleweerd- Stegeman, Frans Halsstraat 18, 7771 WT
Hardenberg, 89 jaar
27 dec. Dhr. J. van der Veen, Grote beltenweg 15/1 7794 RA Rheeze, 79 jaar
29 dec. Mevr. A.G. Kamphuis-Hamhuis, Molenplein 20, 7771 BC Hardenberg, 84 jaar
29 dec. Mevr. N. Bies- Deurloo, Meteoorplein 13, 7771 ED Hardenberg, 80
jaar
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29 dec. Mevr. T. Vogelzang- de Vries, Berkenlaan 14, 7771 DD Hardenberg,
79 jaar
31 dec. Dhr. Z.J. Dorgelo, Rheezerbrink 7, 7794 RG Rheeze, 83 jaar
Maandag 2e Kerstdag is er om 10.00 uur gezamenlijk kinderkerstfeest. Kom
jij ook?
Het kerkelijk bureau is gesloten van 26 t/m 30 december 2016.
Activiteiten commissie Hessenwegkerk. Op 30 en 31 december organiseren
wij weer de jaarlijkse oliebollen actie . Koster Jaap en zijn assistenten zorgen
weer voor ‘puike ’ oliebollen en onder leiding van Ineke Meinen worden er
weer heerlijke knieperties gebakken. Voor de oliebollen zowel wit als met
rozijnen, betaald u voor 10 stuks het luttele bedrag van € 6,- en voor de
knieperties € 1,50 per 10 stuks of € 4,- per 30 stuks. Bestellen kan t/m 27
dec. Voor meer informatie lees in de Kerkklank van december (ook voor tel.
bestellingen en afhaaltijden). De commissie wenst u allen fijne feestdagen en
alle goeds voor het nieuwe jaar !
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
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Op donderdag 22 december mocht W. Stegeman, Oelenveerstraat 1, na zeven weken het ziekenhuis weer verlaten. Thuis is hij nog niet.
Hij verblijft deze kerst op de revalidatieafdeling van Clara Feyoena Heem.
Voor Willem is het letter en figuurlijk een grote stap in de goede richting.
Dhr. Jan Veurink, Lentersdijk 5a, moet de komende vijf weken nog in Isala
blijven (V4.5K147). De bacterie die het ernstige probleem rond/ in zijn hart
veroorzaakte kan alleen met een zwaar antibioticum bestreden worden.
Gelukkig mocht hij van de IC af. Dhr. Riekus Hamberg, Polenweg 14, moest
vorige week toch nog onverwacht geopereerd worden. Het gaat gelukkig zo
goed dat Riekus zaterdag voor kerst weer thuis komt uit Isala. Mw. Alie
Odink, Kometenlaan 2, wordt naar verwachting 5 januari geope- reerd in het
MST Enschede. Helaas hebben zij en haar man Albert Jan weer een zware
tijd van onderzoeken en onzekerheid achter de rug. Ik wens u allen heel veel
sterkte toe, ook hen die weer ontslagen zijn uit het ziekenhuis, en hen die
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