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

Gemeente

zondag 25 februari 2018; 12e jaargang nr. 8.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: dhr. W. Wennink, Zuidwolde
Ouderling: dhr./mevr. Stegeman / Diaken: mevr. W. Meier
Organist: dhr. N. Aalbers
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: mevr. A. Polman / Diaken: dhr. J. Jans
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Holverda
Ouderling: dhr. H. van Groningen / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: mevr. H. Davenschot
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. H. Remmink
Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. G.J. Timmer
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange; Vesper
Ouderling: mevr. J. Kampman / Diaken: dhr. P. Gort
Organist: dhr. H. Boerman
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. A. de Lange
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. H. Berends, Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. M. Oostenbrink
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek, Vesper
Bij de diensten
Collecten: 1e Binnenl. Diac. Schuldhulp maatjes; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
1e collecte: Uit de schulden. Steeds meer mensen in Nederland hebben tijde-

lijk of blijvend schulden. In 2011 heeft Kerk in Actie samen met andere kerken en christelijke organisaties daarom het project SchuldHulpMaatje opgezet. Binnen dit project worden vrijwilligers tot ‘maatjes’ opgeleid om mensen met schulden te begeleiden en te coachen. Inmiddels zijn er zo’n 1.500
maatjes. Per jaar worden zo’n 6.000 mensen persoonlijk begeleid. De collecteopbrengst van deze zondag wordt onder meer ingezet om nieuwe maatjes
te trainen, zodat zij goed voorbereid zijn op hun taak. Met deze collecte
steunt u het diaconale werk van Kerk in Actie zoals SchuldHulpMaatje in
Nederland. Van harte aanbevolen! U kunt ook geven op NL 89 ABNA 0457
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte 40dagentijd. Van harte
aanbevolen. Uw Diaconie.
Uitleg Symbolisch bloemschikken Veertigdagentijd, 2e zondag 25 febr.
2018: de verheerlijking op de berg. Het thema van de liturgische
schikkingen is ‘Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde’. In de schikking
zien we een deur, als verwijzing naar Jezus. Het kleed is paars, de kleur van
de Veertig- dagentijd, kleur van inkeer, soberheid, bezinning. Een lange lap
jute ver- beeldt de weg die wij gaan in deze veertig dagen, door de deur
heen, naar de toekomst. De drie witte bloemen staan symbool voor Jezus in
gesprek met Mozes en Elia. De kleine paarse bloemen verbeelden de drie
leerlingen van Jezus. Achter de deur wordt de 2e kaars gedoofd.
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Smit en dhr. W. Herbert
Volgende week: Fam. G.J. Otten en dhr. J. Jans
Koster: dhr. B. Stoeten, tel. 263479, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Marlies en Lisanne Eshuis
Volgende week: Hetty Wolbink en Liesbeth Otten
Welkom in de kerk op de tweede zondag van de veertigdagentijd. We
lezen…. Vanavond is er een vesperdienst in de Stephanuskerk, waarin ds De
Lange voorgaat. Een goede zondag gewenst!
Orde van dienst. intochtslied: Psalm 25: 3 en 4; moment voor persoonlijk
gebed; gezongen votum groet;
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gezongen amen ; lied: 536; Gods gebod; lied: Psalm
119: 30; gebed om vergeving en verlichting met de
Heilige Geest; aandacht voor het project;
projectlied; schriftlezing: Marcus 9: 2 – 10 door
Inez Pot; lied: 871; verkondiging; lied: 543; dankgebed en voorbeden;
inzameling van de gaven; slotlied: 907: 1, 3 en 4; wegzending en
zegenbede; gezongen amen (3x); orgelspel
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. J. Meilink-Bouma en dhr. J. Noorlander
Volgende week: Fam. F. Welink-Makkinga en mevr. E. Pothof
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: Esther van Dijk: gr. 1-4; Celine Stoevelaar: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Esther van der Veen; Lisa Kappert
Volgende week: Petra Veurink; Jacoba Nijzink
Lector: Alice Makkinga
Orde voor de morgendienst. Intochtslied: Ps. 116:1,4; Votum en Groet
Lied 905:1,3; Kyriegebed; Lied 213:1,2,3; Gebed; KND; Schriftlezing:
Exodus 24:12-18; Ps. 95:3; Schriftlezing: Markus 9:2-9; Lied 556:1,4,5;
Prediking; Lied 538:1,4; Gebed; Collecte; Slotlied: Lied 870:1,3,6,7; Zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Odink; Volgende week: fam. van Kamer
Kindernevendienst: Mireille Breukelman: gr. 1-4; Mannette Batterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Karin Wilpshaar; Marieke Brunink
Volgende week: Jeanien Nijman; Wendy Lambers
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: 2 Petrus 2:1-10a; dinsdag: 2 Petrus 2:10b-22;
woensdag: 2 Petrus 3:1-9; donderdag: 2 Petrus 3:10-18; vrijdag Spreuken
22:1-16; zaterdag Jozua 1:1-9; zondag: Jozua 1:10-18
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De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar Jelle Kuilder, Oelenveerstraat 86 uit de Witte of Lambertuskerk naar
dhr. P.J. Overweg, Rheezerweg 11, en uit de Matrix naar mevr. Vieth-Akse.

Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
27 febr. mevr. M.H. ter Wijlen- Müller, Poolsterlaan 25, 7771 ZE Hardenberg, 82 jaar
4 maart: dhr. D. Huijser, Elzenlaan 1, 7771 DJ Hardenberg, 78 jaar
Onvoorwaardelijke liefde. Op de leesplank in de Esch en onder de Toren van
de Witte of Lambertuskerk ligt het blad Onvoorwaardelijke Liefde. Een blad
ter bezinning in de 40dagen tijd. Van harte bij u aanbevolen door de ZWO
commissie van uw gemeente.
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Ook vanmiddag, is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar te
praten of een spel te spelen, 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,
VOTO. Op de woensdagen 28 februari en 7 maart om 19.30 uur in de
Schakel geeft ds. A. de Lange uitleg over het boekje “Paulus’ boodschap
voor Pasen”. Dit boekje is geschreven door Rowan Williams, jarenlang
aartsbisschop van Cantenbury. Dit boekje gaat over de boodschap waarmee
Paulus mensen zodanig wist te boeien dat ze tot geloof kwamen. Ook bevat
dit boekje een leesrooster voor de 40-dagentijd.
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar
de container achter de Hessenwegkerk.
Vakantie Bijbel Week. Tijdens de voorjaarsvakantie wordt evenals de afgelopen jaren weer de Vakantie Bijbel Week gehouden. Het thema is dit keer
“De Tijdtunnel – op zoek naar antwoorden”. Deze Vakantie Bijbel Week
wordt gehouden op dinsdag 27, woensdag 28 februari en donderdag 1 maart
in het Greijdanus College (Burg. Schuitestraat 7a in Hardenberg). Op alle
dagen zijn kinderen van 4 t/m 12 jaar welkom vanaf 9.30 uur; we beginnen
om 9.50 uur en sluiten af rond 12.00 uur. Op donderdagavond is er een
familie avond. Deze avond is van 19.00 tot 20.00 uur. Tijdens de Vakantie
Bijbel Week is er weer een kleurplaten wedstrijd. De kleurplaat is te vinden
op de website www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl. Kleur de kleurplaat
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zo mooi mogelijk en neem die mee. Alle kleurplaten worden tentoongesteld
en de mooiste kleurplaat wint een prijs. De kosten voor deelname aan de
VBW-dagen bedragen € 1,00 euro per dag. Kijk voor meer informatie op:
www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl
Wereldgebedsdag 2018. De jaarlijkse viering van de Wereldgebedsdag wordt gehouden op vrijdag 2 maart 2018. De viering is in de R.K. Kerk St. Stephanus, De Mulderij 10, 7772
HH Hardenberg. Het begint om 19.30 uur. Medewerking zal
worden verleend door het Liedboekkoor Baalder o.l.v. Ina Bosscher. Bert
Slijkhuis zal het orgel bespelen. Deze viering is voorbereid door vrouwen uit
Suriname. Het thema voor de viering is: Wereldgebedsdag 2018. “en God
zag dat het goed was…” Kom(t) u/jij ook? Er is een collecte voor goede
doe- len in Suriname. Van harte welkom. Na de viering is er koffie of thee.
Ook de Tieners van Teenz zijn dit jaar weer goed begonnen. We hebben een
Nieuwjaarsborrel gehad, deden mee aan Sirkelslag (online spel) en a.s.
vrijdag 9 maart verzamelen we om 19.30u aan Brandweg 14 voor weer
een gezellige avond Teenz verzorgd door ds. van Rikxoort! Zin om aan te
schuiven? Dat kan! Kom langs of bel/app: 0681177250. Groetjes van de
leiding, Arjan Veurink, GertJan Mulder, Frits van Dijk, Daniëlle Konkelaar
en Marjo Marissen.
Jeugdwerk PKN nodigt jou uit The Passion 2018 !!! We gaan weer, dit jaar
naar Amsterdam Zuidoost, de Bijlmer, de bus is geregeld!! We vertrekken op
29 maart om 15.30 uur vanaf Sporthal de Kamp. De kosten die eraan
verbonden zijn 10 euro per persoon. Wij nodigen alle jongeren vanaf 12-18
(vanaf voortgezet onderwijs) van al onze wijkgemeenten Hardenberg –
Heemse –Radewijk – Baalder – Baalderveld – Marslanden uit om met ons
mee te gaan. Je geeft je voor 15 maart per mail bij Elise Pothof
repothof@gmail.com of 271944. In de mail zet je je naam, je adres, mailadres en je mobiele nummer (we komen in Amsterdam terecht tussen heel
veel jongeren!) We zijn ook op zoek naar ouders die mee willen als begeleider. Geef je dan ook op. We weten van de afgelopen jaren dat de jongeren
die mee zijn geweest het een heel bijzonder evenement was en is! Wij
gunnen het jullie graag om dat ook mee te maken samen met heel veel
anderen uit Nederland. Kortom: als je dit wat lijkt……. Geef je dan op!
Hartelijk groet, de jeugdouderlingen/diakenen
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Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. Alie Odink, Kometenlaan 2, levert steeds meer in. Haar
krachten nemen af. Ze wordt liefdevol verzorgd door haar man Albert Jan en
de thuiszorg. Dat zij Gods liefdevolle nabijheid mogen blijven ervaren.
Yannick Otten, Rembrandtstraat 15, wordt zoals het nu lijkt komende
week geopereerd aan beide enkels in het Medisch Spectrum Twente,
daarna zal hij een paar weken naar het Roessingh gaan voor revalidatie.
Yannick is 8 jaar en is een jongen met beperkingen. We leven met zijn
ouders en broertje mee, die dagelijks veel zorg om hem hebben.
Bij deze wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de prachtige bloemen uit de
kerk. Ik ben aan de beterende hand, hoop binnenkort weer in de kerk te zijn.
Nogmaals bedankt en tot ziens. Jelle Kuilder.
Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 1 maart om 20.00 uur
in de Esch. Rapportages en brieven bestemd voor de WKK vergadering van
donderdag 15 maart kunnen ingeleverd worden tot donderdag 1 maart voor
16.00 uur bij de scriba: Uranuslaan 7. (e-mail: g.h.vd.spoel@home.nl).
Wijkavond voor de wijken HE07-HE14-HE15 op maandag 5 maart a.s.
Vanaf 19.45 uur in ‘de Esch’, Hessenwegkerk. Gast: ds. W. van der Wel
U wordt allemaal van harte uitgenodigd!
Komende week zijn ds. Henry Dorgelo en Neeltje Jonkers vrij. Ds. Leo
van Rikxoort neemt voor hen 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
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Dhr. H. Bouwhuis, Esweg 34, verblijft in INTER-SPY
Vechtdal Kliniek te Hardenberg. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5,
verblijft in Oostloorn. Dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4, verblijft in Clara
Feyoena Heem. Daar verblijft ook mw. M.J. Slotman-Pullen, Ulfershof 12.
Mw. H. Kerkdijk-ter Wielen verblijft in de Schoutenhof 27 (woongroep 53),
7773 CC. Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te
Coevorden. We denken ook aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin,
familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en
gebeden!
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Huwelijksjubileum. Vrijdag 23 februari jl. waren dhr. Gerrit Jan Otten en
mw. Hennie Otten-Hekman, Rheezerweg 61, 50 jaar getrouwd. Op die dag
vierden ze hun gouden bruiloft met kinderen, kleinkinderen, familie en
vrienden. Een halve eeuw geleden kregen ze als trouwtekst mee: ‘Elk huis
heeft zijn bouwer, maar God is de bouwer van alles’ (Heb.3:4). Daar weten
ze alles van. Verdriet is het bruidspaar niet bespaard gebleven, maar de
dankbaarheid voert de boventoon. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen
gewenst met allen die bij jullie horen!
Hartelijk dank voor het bloemstuk uit de kerk en de felicitaties op mijn
90 ste verjaardag. Fam. P.J. Overweg.
Bij het Paasproject (25 februari) Jezus wordt verheerlijkt op de berg Marcus
9: 2-10. Verhaalthema: Houvast voor Jezus. Projectthema. HOUVAST
VOOR ONDERWEG. (De nieuwe schepping-een bemoediging onderweg).
Inzoomen op de: WEG EN DE AARDE. De weg is een teken van in beweging zijn. Langs de weg zijn er allerlei dingen die hoop geven. De landbouwgrond die klaar ligt om beplant te worden en allerlei gewassen belooft.
De vissen in het levengevende water. Het water dat planten helpt groeien.
God wil in het leven altijd moed geven, juist ook als het moeilijk is! Hij
helpt je om te zien wat je nodig hebt, net zoals zijn Vader aan Jezus geeft
wat Hij nodig heeft. Bemoedigd op weg naar de nieuwe schepping. Jezus
wordt bij de verheerlijking op de berg door Mozes en Elia bemoedigd op
weg naar zijn sterven. Dat geeft hem kracht het lijden op zich te nemen. Ook
ons wil God regelmatig bemoedigen om hoopvol te blijven onderweg naar
zijn Koninkrijk. Door resultaten van ons geloven, door de ontmoeting met
medegelovigen of door iets anders dat ons hart verwarmt met zijn
aanwezigheid.
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
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. We denken aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin,
familie of vriendenkring.
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Vanmorgen, is er weer een tienerdienst in Matrix. Fennanda Martens en
Gerdie Odink gaan 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
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
De postbodes in de omgeving van Hardenberg zullen gemerkt hebben dat er
extra post was te bezorgen in de afgelopen week. De (30-tal) kinderen van
de kindernevendienst hebben zondag ansichtkaarten gemaakt verstuurd naar
diverse mensen. Dit naar aanleiding van het thema: ik heb aandacht voor
jou. We hopen op fijne reacties !
Maaltijdproject Marslanden. Woensdag 28 februari is de volgende maaltijd.
Iedereen van harte welkom. Aanvang: 17.30 uur. We maken er een fijne
avond van. U kunt zich opgeven bij Hilda, tel. 264884; bij Ans, tel. 263009;
Femmy, tel. 262490 en femmykroon1946@live.nl Voor het volgende
seizoen zoeken we nog nieuwe kookdames.
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: pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl. In dat geval wordt u z.s.m.
teruggebeld of gemaild.
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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