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

Gemeente

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

Diensten
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. J. Woltinge, Zwolle
Ouderling: dhr./mevr. Stegeman / Diaken: dhr. G. van den Akker
Organist: dhr. N. Aalbers
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch/ Heemse West: mevr. N. JonkersSalomons
Ouderling: dhr. B. Schraa / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. W. Meijer
Ouderling: dhr. E. Odink / Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. E. Odink
Organist: dhr. F. Kroon
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort; Vesper
Ouderling: dhr. H. Polman / Diaken: dhr. J. Jans
Organist: mevr. H. Davenschot
29 maart: Witte Donderdag:
19.30 uur: Witte of Lambertuskerk: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. J. Roepers / Diaken: dhr. J. Meilink
Organist: dhr. D. Huijser
30 maart: Goede Vrijdag:
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. Holverda
Ouderling: dhr. A. Meijer / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: mevr. I. van Uffelen
19.30 uur: Witte of Lambertuskerk: ds. H. Bakhuis; Heilig Avondmaal
Ouderling: mevr. T. van Weerden / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. D. Huijser
19.30 uur: Hessenwegkerk: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. J. Noorlander / Diaken: dhr. A.J. Odink
Organist: dhr. K. Bakker

31 maart: Stille Zaterdag:
21.30 uur: Witte of Lambertuskerk: mevr. N. Jonkers- Salomons
Ouderling: mevr. G. v.d. Spoel / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: dhr. K. Bakker
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. M.B. Plette, Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Bij de diensten
Collecten: 1e Steun gezinnen Noord Oeganda; 2e Eigen jeugdwerk; Uitgang:
Onderhoudsfonds
1e rondgang: Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze Zondag is “Steun
voor kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda”. Armoede, ziekte en huiselijk geweld
maken het leven van moeders in Oeganda zwaar. Mothers' Union, het vrouwennetwerk van de Orthodoxe Kerk, wil hier verandering in brengen. Medewerkers bezoeken vrouwen in gebieden waar door de jaren- lange burgeroorlog veel geweld is geweest. Het leven van vele gezinnen is hierdoor totaal ontwricht. Veel mannen drinken te veel en zijn gewelddadig. Zij kunnen bij de medewerkers van Mothers’ Union
samen met hun man relatiecursussen volgen, waarin ze leren elkaar te respecteren in
hun eigen rol in het gezin. Ook geeft Mothers’ Union voorlichting over hiv/aids,
traint ze vrouwen in het omgaan met conflicten en versterkt ze de positie van vrouwen in de kerk. Hierdoor voelen vrouwen zich gesterkt om een actievere rol te
spelen in hun gezin, kerk en dorp. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr.
NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaat 40-dagentijd.
Collecte Goede Vrijdag H.A. 1e Diaconie; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Uitleg Symbolisch bloemschikken Veertigdagentijd, 6e zondag 25 maart 2018: de
intocht in Jeruzalem. Het thema van de liturgische schikkingen is ‘Een open deur:
Onvoorwaardelijke liefde’. Jezus wordt als een koning binnengehaald, maar de ezel
waarop hij zit weerspiegelt het tegenovergestelde. De mensen leggen hun mantels
als een rode loper over de weg. Nu roepen zij nog ‘hosanna’, maar al snel zal het
omslaan in ‘kruisig hem’. In de schikking ligt een slinger van rode bloemen en
klimop: symbool voor de ‘koninklijke weg’ die Jezus gaat , een weg van onvoorwaardelijke liefde en trouw, aan God en mensen. Langs de weg liggen buxus takken.
Achter de deur wordt de 6e kaars gedoofd.
Uitleg Symbolische bloemschikking Witte Donderdag 29 maart 2018 Het thema van
de liturgische schikkingen is ‘Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde’.
Op de tafel ligt brood, er staat een kan water en er ligt een handdoek
Uitleg Symbolische bloemschikking Goede Vrijdag 30 maart 2018 Het thema van
de liturgische schikkingen is ‘Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde’. Op de weg
staat 1 rode roos. Aan de deurpost hangt een doornenkroon
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Uitleg Symbolische bloemschikking Stille zaterdag 31 maart 2018 Het thema van de
liturgische schikkingen is ‘Een open deur: Onvoorwaardelijke liefde’ Over de tafel
ligt nu een wit kleed. Rechts van de weg ligt een ‘bergje’ groen mos waar witte
bloe- metjes uit komen. Op de weg lichtjes naar de deur toe, als een spoor van
voetstap- pen. Achter de deur 1 witte kaars.
Witte of Lambertuskerk: Begroeting vandaag: geen dienst
Volgende week: dhr. W. Herbert en mevr. Reiling
Koster: 29 en 30 maart: dhr. B. Stoeten, tel. 263479; 31 maart: dhr. H. Nijeboer,
tel. 264107: avonddienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: geen dienst; Volgende week: Annie Otten en Jannie
Hakkers
Hessenwegkerk Begroeting vandaag: Fam. H. Brink-Brink en dhr. R. Schoemaker;
Volgende week: Mevr. H. Marsman-Kerkdijk; mevr. A. Welleweerd-Stegeman en
mevr. H. Op de Haar
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Frits van Dijk
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: Inez pot, Regina van Rikxoort, Esther van der Veen en Elise
Pothof
Oppasdienst vandaag: Janine Roepers; Judith Schutte
Volgende week: Feronia Dorgelo- Schottert; Alysha Schottert
Welkom in de kerk op de zesde zondag van de veertigdagentijd. Vandaag is het
Palmzondag. Er is een gezamenlijke dienst in de Hessenwegkerk. In de
Stephanuskerk wordt een vanavond een vesperdienst. Een goede zondag gewenst!
Lector: Tineke Haandrikman
Orde voor de morgendienst. Lied 287:1; Stil gebed; Bemoediging en groet; Lied
435:3,2; Drempelgebed; Vg: daarom bidden wij U A: zingen 367b; Schriftlezing:
Filippenzen 2, 2-11; Lied 550:3; Gebed bij de opening van het woord; Project KND
Projectlied=Wegzendlied; Schriftlezing: Jesaja 50:4-7; Lied 561:1,2,3;
Schriftlezing: Marc 11:1-11; Lied 552: 2; Preek; Lied 118:1,2,3; Lied 'Klim in de
hoogste bomen'
(tekst Hanna Lam; melodie Wim ter Burg, AWN dl1 lied 25)
1 Klim in de hoogste bomen, pluk alle takken kaal; de Koning onzer dromen
zal naar het paasfeest komen, begroet Hem allemaal, begroet Hem allemaal.
2 Vertel op alle wegen, dat Hij in aantocht is. Hij brengt ons heil en zegen, geen
vijand houdt Hem tegen, geen macht die sterker is.(2x)
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3 Vlag met de groene twijgen en maak voor Hem ruim baan! Wij, die naar vrede
hijgen, wij kunnen niet meer zwijgen: Zijn koninkrijk breekt aan!(2x)
4 Gooi nu maar opgetogen de mantels op de grond: "Hosanna in de hoge!" Wij
maken erebogen: "Gezegend Hij die komt!" (2x)
Dankgebed; Collecte; Slotlied 556: 1 t/m 5; Zegen
Marslanden “De Matrix” Begroeting vandaag: fam. Brunink; Volgende week:
fam. Mulder Kindernevendienst: Anke Lamberink: gr. 1-4; Marjon van der Veen:
gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jeanien Nijman; Marieke Brunink
Volgende week: Karin Wilpshaar; Mirjam Meilink; Wendy Lambers
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Marcus 11:12-25(26); dinsdag: Psalm 7; woensdag: Marcus
14:1-11; donderdag: Marcus 14:12-52; vrijdag Marcus 14:53–15:47; zaterdag
Genesis 1:1–2:4a; zondag: Marcus 16:1-8
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk
gebracht naar fam. L. Hofsink, Rembrandtstraat 22, uit de Witte of
Lambertuskerk naar dhr. J. Bennink, De Spinde 67, en uit de Matrix naar
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
26 maart: mevr. F.G. Koersen-Stoeten, Frits de Zwerverlaan 2/1, 7771 CT Hardenberg, 91 jaar
26 maart: mevr. J.M.H. Slot- van der graaf, Spechtstraat 4, 7771 CE Hardenberg, 89
jaar
27 maart: mevr. R. Breukelman, Schoutenhof 63, 7773 CC Hardenberg, 86 jaar
27 maart: mevr. C.S.C. Louis, Edelinckstraat 5. 7773 CD Hardenberg, 79 jaar
27 maart: mevr. D. Kelder-Oelen, Nachtegaalstraat 17, 7771 CK Hardenberg, 75
jaar
28 maart: dhr. G.J. Harsmolle, Clara Feyoena Heem, 85 jaar
29 maart: mevr. H. Schutte- Doldersum, Schoutenhof 53, 7773 CC Hardenberg, 91
jaar
31 maart: dhr. J. van der Kamp, Schoutenhof 39, 7773 CC Hardenberg, 82 jaar
31 maart: mevr. J. Hombrink- Timmer, Merelstraat 13,7771 CG Hardenberg, 77 jaar
1 april: mevr. G.J. Stoeten- Tempelman, Kolibriestraat 2, 7771 CA Hardenberg, 78
jaar
Vandaag is het Palmzondag en willen we graag een optocht door de kerk maken met
jullie thuis gemaakt of bij het loc gemaakte palmpaasstok. De zelfgemaakte palmpaasstok kunnen jullie voor de dienst in de Esch neer- zetten. We gaan op de normale tijd naar de kindernevendienst en bij terugkomst in de kerk gaan we in een mooie
tocht de kerk door. Iedereen van harte welkom!
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een boekje ontwikkelt speciaal voor
kinder- en de stille week, op weg naar Pasen. U kunt deze gratis aanvragen via de
website.
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Zondagmiddagen voor alleengaanden, Ook aanstaande zondag 25 maart bent u
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
Let op: i.v.m. de ‘stille week’ kunt u donderdagavond 29 maart GEEN
collectemunten halen in ‘de Esch’.
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar de
container achter de Hessenwegkerk.
Mijn reistijd tussen Wageningen en Hardenberg wordt, door de drukte op de weg,
steeds langer. Om die reden ben ik op zoek gegaan naar werk dichter bij huis. En dat
heb ik gevonden in Veenendaal. Helaas betekent dat ook dat ik afscheid neem van
Hardenberg. Veel van u hoop ik persoonlijk gedag te zeggen. 15 april zal er in de
Beekdienst aandacht worden besteed aan mij afscheid. Ik dank u hartelijk voor al
het vertrouwen en de gastvrijheid. (zie verder in de Kerkklank). Hartelijke groet,
Dorine Keizer.
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel. Zie Kerkklank
Paasontbijt 1 april Net als voorgaande jaren hopen we de Paasmorgen te beginnen met een gezamenlijk ontbijt dat begint om 8:30 in de Esch. We pakken daarmee de oude traditie op van de eerst christenen, die zo hun blijdschap over de
opgestane Heer deelden. Voor dit paasontbijt kunt u zich opgeven , door uw
naam te noteren op een lijst die u kunt vinden in de Esch (Hessenwegkerk) of
onder de toren van de Witte of Lambertuskerk en in de Aerninckhoff en de
Matrix. Dit kan als laatst op zondag 25 maart. Voor eventuele vragen kunt u
bellen met Johan Jans 0523251474
Stekjesmarkt Radewijk: Ook dit jaar willen wij weer de jaarlijkse stekjesmarkt organiseren en wel op zaterdag 28 april van 10.00 uur tot 13.00 uur op het plein bij de
Opgang in Radewijk. Voor deze markt kunt u weer allerlei stekjes van tuinplanten
en overbodig tuingereedschap inleveren. (graag opgepot en met vermelding van de
naam). Dit kan vanaf 9 april tot 21 april op de volgende adressen: Fam. H. Hutten,
Hoogenweg 49, Fam. H. Peeneman, Lindeldijk 2 en Fam. Schutte A. Risaeustraat 4,
Hardenberg. De commissie stekjesmarkt. Voor inlichtingen: Luc Schrotenboer, tel:
0523-216365. E-mail: lucschrotenboer@gmail.com
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. Fenny Olsman-Bosscher, Rembrandtstraat 14 heeft afgelopen
week een nieuwe heup gekregen. Ze is alweer thuis. Mw. H. Meier - Schoemaker ,
Rembrandtstraat 19, verblijft de komende maanden in CFH unit 1 K 8. Yannick
Otten, Rembrandtstraat 15, verblijft in het Roessingh voor revalidatie; Roesings-
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bleekweg 33, 7522 AH Enschede voor revalidatie. Yannick is 8 jaar en is een
jongen met beperkingen. We leven mee met allen die zorgen en verdriet hebben .
Hen wensen we kracht toe en de steun van lieve mensen om hen heen.
Huwelijksjubileum. Frederik Reinders en Margje Reinders-Grobbe, Capellatraat 19,
hopen 29 maart hun 50 jarig huwelijksjubileum te vieren. Wij wensen hen met hun
kinderen en kleinkinderen een onvergetelijke dag toe en nog vele gezegende jaren
samen!
Wat deed het mij goed op mijn 85ste verjaardag zoveel kaartjes en telefoontjes te
ontvangen vanuit de Hessenwegkerk en Lambertuskerk temeer dat ik zondags niet
vaak in mijn Heemse ben maar in Enschede. Hartelijk dank. Bertus Jongebloed
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 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
Overleden. Dinsdag 20 maart is op 88-jarige leeftijd dhr. Gerrit van der Haar,
Palenbeltweg 1/A, overleden. Hij verbleef zo’n anderhalve week in Clara Feyoena
Heem. Opnieuw moeten we een gemeentelid missen, een trouwe kerkganger. Maar
voor de kinderen en de kleinkinderen is het, vanzelfsprekend, het verdrietigst. Maar
er is ook dankbaarheid voor de hoge leeftijd die vader en opa in redelijke gezondheid mocht bereiken. En voor het geloof waaruit hij leefde en waarin hij gestorven
is. Dinsdag a.s. kunt u de familie vanaf 10.00 uur condoleren in de kerk. De dienst
van Woord en Gebed vangt aan om 10.30 uur. We wensen de (klein)kinderen heel
veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid!
Onze zieken. In het Röpcke Zweers Ziekenhuis verblijft mw. H.J. WarminkWaterink, Grote Esweg 13. Dhr. J. Mostert, Hesselinkstraat 4, is weer thuis. Dhr.
G.J. Hamhuis, Ommerweg 5/A, verblijft in Isala te Zwolle. Mw. G. Overweg,
Marsweg 5, verblijft in Clara Feyoena Heem. Daar verblijft ook dhr. E. Vedelaar,
Jachthuisweg 4. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn. Mw.
H. Kerkdijk-ter Wielen verblijft in de Schoutenhof 27 (woongroep 53). 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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Ik kreeg zondag 4 maart een prachtige bos bloemen van de kerk. Ik was verrast.
Hartelijk dank daarvoor. Dhr. E. Dorgelo.
Het heeft ons goed gedaan, zoveel blijken van belangstelling en medeleven te hebben ontvangen, na het overlijden van mijn lieve vrouw, moeder en oma. Ik wou
Wit- te of Lambertuskerk ook bedanken voor de bloemen die ik mocht ontvangen.
Dit heeft mij goed gedaan. Hartelijk dank. J.J. Bennink.
Bij het Paasproject (25 maart) Jezus trekt als Koning Jeruzalem binnen Johannes
12:12-19. Verhaalthema: Jezus is Koning. Projectthema GEEN GEWONE
KONING (De nieuwe schepping- Jezus is Koning). Inzoomen op het: GRAAN EN
DE PALMTAKKEN Het graan is levengevend, het is gegroeid door de weg die het
ging. De palmtakken herinneren aan de intocht en het verlangen van de mensen naar
een Koning. Maar voor vernieuwing van het leven moet Jezus geen aardse Koning
worden, Hij gaat nog veel verder! Hij gaat de weg van de graankorrel! De nieuwe
schepping is dichtbij De feestelijke intocht in Jeruzalem is een teken dat Jezus gehoorzaam is aan zijn Vader. Hij gaat de weg die Hij gaan moet. Ook zien we wat het
lijden betekent: niet de ondergang, maar de overwinning van Gods Rijk. Gods werk
is niet te keren: Jezus zal straks Koning zijn. Zelfs als alles anders lijkt.
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, waarbij we Gerton Odink nog even weer willen benoemen.
Vandaag zondag 25 maart, 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 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
Maaltijdproject Marslanden. Woensdag 28 maart 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.
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Geboren. Op 9 maart is geboren Ziya Aaltje Zoer, dochter van Sander en Mariette
Zoer en zusje van Kian en Vien Zij wonen aan de Van Rechterenallee 2. Van harte
gefeliciteerd en we wensen jullie veel geluk en Gods zegen toe
Oproep nieuwe bezoekmedewerkers. Lijkt het je leuk om ook als bezoekmedewerker aan de slag te gaan, meld je dan aan! De bezoekmedewerker heeft een belangrijke contactfunctie bij bijvoorbeeld nieuw ingekomenen, geboortes, jubilea of ouderen. Je kunt zelf aangeven hoe vaak je beschikbaar bent voor het bezoekwerk en
welke vorm van bezoekwerk je voorkeur heeft. Voor meer informatie of aanmelden
kan je terecht bij Gerhardus de Haan, telefoon 0523-852157. Je mag ook een email
sturen naar pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl
Beroepingscommissie. Afgelopen zondag heeft u de mogelijkheid gehad de gemeentebijeenkomst bij te wonen na de kerkdienst, waarbij we de profiel- schets en verdere gang van zaken aan u presenteerden. Fijn dat u hier bij bent geweest en wij zullen
op- en aanmerkingen die hier zijn gemaakt meenemen. Vanaf 14 maart is de profielschets in te zien op onze webpagina:
http://www.pknhardenbergheemse.nl/ml_profielschets/ U komt dan rechtstreeks op
de juiste pagina. Mocht u hier toch nog iets over willen vragen of melden, dan kan
dat uiteraard op onderstaand telefoonnummer of mailadres. U kunt, als gemeentelid,
vanaf 14 maart ook namen aandragen van predikanten die u geschikt acht. Het is
wel belangrijk te vermelden waarom u dat vindt. U kunt de namen doorgeven tot 1
april. Dat kan zowel telefonisch als via de email aan Piet Landstra, 0523-265258 of
via email: scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl
Vacatures: Zoals u waarschijnlijk wel weet hebben we meerdere vacatures voor
ambtsdragers in onze wijkgemeente. Om het werk door te laten gaan hebben we
dringend mensen nodig. Wij willen u vragen eens na te denken over wat uzelf kunt
bijdragen. Het werk in de kerkenraad gebeurt in harmonie en met veel plezier; de
sfeer tijdens de kerkenraadsvergaderingen is goed. Het kan tevens uw geloof verrijken. Wat kunt u doen? Meld uzelf aan of attendeer de kerkenraad op gemeente
leden uit uw wijk, die u geschikt vindt. U kunt dit ook doen door een mail te sturen
naar de scriba: scriba-marslanden@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. 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

8

