18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Wij noemen: Mw. Annie Otter, Kamferbekestraat 34. Dhr.
Jan Veurink, Eugenboersdijk 8, is nu in Clara gegaan om daar verder te
herstellen. Wij wensen hem sterkte toe, nu alles anders is! Dhr. Wim
Pinkster, Kamferbekestraat 32, is weer thuis uit het ziekenhuis. Emma
Zwiers is (als alles gegaan is zoals gehoopt werd), afgelopen vrijdag na 12
weken thuis gekomen! Ilse Wiersma, Edelinckstraat 108, is ernstig ziek en
onder zware behandeling. Daarom ligt ze in het ziekenhuis. Alle zieken
thuis, of elders, heel veel beterschap, kracht en moed toegewenst!
Tienerdienst. Elke vierde zondag in de maand is er weer een tienerdienst,
dan komen we bij elkaar op 23 april, 28 mei en 25 juni. Vandaag is er dus
ook een tienerdienst in Matrix. Renske en Gerdie zullen onder de kerkdienst
van 9.30 uur de tienerdienst verzorgen in een aparte ruimte. Het thema van
deze zondag is “Pasen, wat weet jij ervan??”
Maaltijdproject Marslanden. De volgende maaltijd is op donderdag 30 maart.
Het wordt weer een gezellige bijeenkomst, van harte welkom. U kunt zich
opgeven bij Hilda, tel. 264884; bij Ans, tel. 263009, Femmy, tel. 262490 en
femmykroon1946@live.nl
Bezoekproject 55-65 jaar. Tussen januari en april gaan gemeenteleden op
bezoek bij gemeenteleden. Dit jaar in de leeftijdscategorie 55-65 jaar. We
hopen op zinvolle bezoeken. Het gaat ons om het gesprek. We hopen zo te
horen hoe deze gemeenteleden in het leven staan en wat hen bezighoudt.
Wie weet horen we ook hoe ze in het geloof staan en wat de kerk daarin
betekent.
Omdat dominee Martin Voet een tijd niet werkt vanwege zijn knieoperatie,
zullen er tot Pasen andere, soms onbekende, predikanten en voorgangers
zijn. Voor pastoraat kun je terecht bij Ellen Kolthof tel 262583 per email:
eikolthof@ziggo.nl of bij Erik van Faassen, tel. 266384 of per email:
e.vanfaassen1@lijbrandt.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 Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
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KERKCONTACT van de wijkgemeenten
Heemser Esch, Heemse West en Marslanden
Protestantse
Gemeente

zondag 26 maart 2017; 11e jaargang nr. 13.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. J. Tiggelaar, Nieuwleusen
Ouderling: dhr. E. Odink / Diaken: dhr. M. Lambers
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort; kerk
en school Rheezerveen
Ouderling: mevr. A. Polman / Diaken: dhr. W. Herbert
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. M. Bril / Diaken: dhr. A.J. Odink
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. M. Vos
Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. G.J. Timmer
Organist: dhr. J.H. Harsevoort
19.00 uur: Stefanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; Hardenberg z(w)ingt
Ouderling: dhr. K. Bakker / Diaken: mevr. R. Noorlander
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. A. de Lange
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. J.W. Goossen,
Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
19.00 uur: Stefanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
Bij de diensten
Collecten: 1e Binnenlandsdiaconaat; 2e; Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
De opbrengst van de 1e collecte in de diensten van vandaag is voor Kerk in
Actie en bestemd voor de Pauluskerk in Rotterdam. Een diaconaal centrum

voor mensen zonder papieren, daklozen en verslaafden. Ze kunnen hier
terecht voor tijdelijke opvang. Van harte aanbevolen! De Diaconie.
Bloemschikking veertigdagentijd. Het is vandaag de vierde zondag van de
veertigdagentijd. Het licht van Pasen schijnt door het donker heen en dat
zien we aan de roze kleur. De ronde gevlochten vorm rond de bloemen geeft
onze vooroordelen weer, die ons het zicht kunnen ontnemen. Jezus opent de
ogen om te kunnen zien.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Otten en dhr. H. Olsman
Volgende week: Mevr. M. Mulder en dhr. J. Jans
Koster: dhr. G.J. Bolks, tel. 263005, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Gerlinde Odink en Geurtje Reijerse
Volgende week: Rina Zandman en Jolanda Pasveer
Van harte welkom in de kerk! Mooi, dat u/jij naar de kerk- en schooldienst
bent gekomen. De dienst is voorbereid met cbs 'Rheezerveen'. Het thema is:
'Wat een rijkdom!' De gezamenlijke avonddienst wordt gehouden in de
Stephanuskerk en is een 'Hardenberg zingt' dienst. Voorganger is ds.
Dorgelo. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst. De orde van dienst wordt u aangereikt bij de
ingangen van de kerk.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. L.J. Timpers-Wind en dhr. J. Noorlander
Volgende week: Fam. K Gerrits en mevr. M. Bril
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.

De Diaconie en ZWO houden na de 40-dagen tijd een extra collecte voor de
slachtoffers van de hongersnood in Jemen, Noordoost-Nigeria, Somalië en
Zuid-Soedan. De datum wordt nader bekend gemaakt. Diaconie en ZWO
hebben op voorhand al een bedrag overgemaakt, omdat de nood in Afrika
hoog is.
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, is in CFH om te
revalideren. Ze ondergaat het allemaal dapper!
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 Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
Wijkgemeente Heemse West
Graag wil ik alle gemeenteleden die aan de groothuisbezoekavonden deelnamen en ook de gastheren en -vrouwen hartelijk bedanken. Er waren mooie
gesprekken en hopelijk hebben we ook iets van elkaar geleerd. Nogmaals
bedank! LvR
Bijeenkomst ouderlingen en bezoekmedewerkers. Ter herinnering: we
komen a.s. dinsdag bijeen in 'de Aerninckhoff'. Aanvang: 20.00 uur.
Hartelijk dank voor de belangstelling en de kaarten die onze Jubilarissen
mevr. K. Drenten-Bakker en mevr. F. Koersen-Stoeten en wij als vrouwen0
vereniging "In dienst der kerk" hebben ontvangen bij ons 65 jaar Jubileum.
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, 250225 voor donderdagavond

Kindernevendienst: Geen
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Jeugdwerk PKN nodigt jou uit: The Passion 2017. Ook dit jaar willen we
met zoveel mogelijk jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar naar the Passion
toe gaan. Dit jaar in Leeuwarden. We vertrekken op 13 april om 15.30 uur
bij de Kamp in Baalder. De kosten zijn € 10,00 per persoon. Vervoer is
geregeld met een bus. Lijkt dit je leuk, mail dan voor 3 april naar Arjan
Veurink, rheeze.arjan@gmail.com. In de mail zet je je naam, je adres,
mailadres en je mobiele nummer (we komen in Leeuw- arden terecht tussen
heel veel jongeren! Als we elkaar kwijtraken kunnen we elkaar opbellen!)
Activiteiten commissie Hessenwegkerk. De eieren / paas actie zit er weer
aan te komen. U kunt in het bezit komen van mooie, leuke en lekkere dingen
zoals paasstukken, deurkransen, keramiek, eieren en tokkelroom. De verkoop hiervan begint op vrijdag 7 april bij de container van OPA van 0.900
tot 16.00 uur. Zaterdag 8 april van 0.900 – 12.00 uur kunt u uw bestelde
eieren in de Esch ophalen. Wij zijn dan in de Schakel van 09.00 – 12.00 uur,
en in zorgcentrum ’t Welgelegen in Gramsbergen van 9.30 tot 12.00 uur. In
Clara Feyoena Heem en Oostloorn van 14.30 tot 16.30 uur. Bestelformulieren voor eieren worden uitgedeeld na de dienst van 26 maart en 2 april. De
totale opbrengst van de actie is bestemd voor Hospice ’t Huis aan de Vecht .
Helpt u weer mee deze actie tot een succes te maken ? Bestuur activiteiten commissie Hessenwegkerk.
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar
de container achter de Hessenwegkerk.
Paasgroetenactie 2017. Van uit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden weer een Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en
aan mensen en organisaties van de groetenlijst van Amnesty International. De
Paasgroet sluit aan bij het veertigdagenthema: “Sterk en dapper”. Voor gedetineerden is het bemoedigend, als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog
iets persoonlijks op staat. Meer weten? Kijk op www.kerkinactie.nl/paasgroe
tenactie. De kaarten liggen, met de verzendinformatie, bij de uitgang om mee
te nemen. Uiterlijke verzenddatum is donderdag 6 april a.s. Van harte
aanbevolen! De Diaconie en ZWO.
Kleding en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 31 maart van 18:00 uur
tot 21:00 uur en zaterdag 1 april van 10:00 tot 13:00 uur wordt er weer een
kleding en boekenbeurs gehouden in de Schakel. De opbrengst is bestemd
voor het Diaconaal Jongeren Project. S.v.p. geen kleding meer inleveren bij
de fam. Klokkert.
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Oppasdienst vandaag: Linda Nijman; Danike Hamhuis; Lisa Kappert
Volgende week: Esther van Dijk; Feronia Dorgelo- Schottert
Lector: Mini Prins
Orde voor de morgendienst. Vanmorgen zijn ouders en kinderen van de
Vlinder bij ons te gast. De kinderen werken mee in deze dienst. Het
thema is: Meedoen!
Mededelingen, Lied 8B, Onze Hulp en Groet, Startlied (lied waarmee de
onderbouw begint), gebed, Lied 806, Scherm, Film haas en schildpad,
Lied 939, Bijbellezing vertelt n.a.v. Mat. 8: 1-4: “ De dag van zijn
leven”, Preek, Lied 139B, Bovenbouw zingt, Gebeden, Collecte, Slotlied
423, Zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Nijboer; Volgende week: fam. Odink
Kindernevendienst: Alien van den Akker: gr. 1-4; Mireille Breukelman;
Mannette Batterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Alien van de Akker; Melanie Lamberink; Indi van
Faassen; Volgende week: Mariette Zoer; Wendy Lambers
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Johannes 6:16-29; dinsdag: Johannes 6:30-40;
woensdag: Johannes 6:41-59; donderdag: Johannes 6:60-71; vrijdag: Psalm
43; zaterdag: Johannes 11:1-27; zondag: Johannes 11:28-54
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar Ina en Jos Muis, Hessenweg 71, uit de Witte of Lambertuskerk
naar mevr. A. Jonkeren-Otten, Venneweg 5, en uit de Matrix naar mw.
Vries- Kelder, Edelinckstr. 32.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
27 maart: mevr. R. Breukelman, Schoutenhof 63, 7773 CC Hardenberg, 85
jaar
27 maart: mevr. C.S.C. Louis, Edelinckstraat 5, 7773 CD Hardenberg, 78
jaar
28 maart: dhr. G.J. Harsmolle, Clara Feyoena Heem, 84 jaar
29 maart: mevr. H. Schutte- Doldersum, Schoutenhof 53, 7773 CC Hardenberg, 90 jaar
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31 maart: dhr. J. van der Kamp, Schoutenhof 39, 7773 CC Hardenberg, 81
jaar
31 maart: mevr. J. Hombrink- Timmer, Merelstraat 13, 7771 CG Hardenberg, 76 jaar
1 april: mevr. G.J. Stoeten- Tempelman, Kolibriestraat 2, 7771 CA Hardenberg, 77 jaar
2 april: mevr. L. Meijer-Nijland, H.H. Schefferlaan 12, 7771 CW Hardenberg, 77 jaar
Vanmiddag, zal er weer de middag voor alleengaanden zijn. Vanaf 14:30 uur
heetten wij u graag van harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45. Gezellig met elkaar een spel te spelen, praten of gewoon samen te
zijn. Overal is ruimte voor, onder het genot van een kop koffie of thee.
Graag heten we een ieder van u die wil komen van harte welkom op de
zondagmiddag voor alleengaanden.
Hardenberg Z(w)ingt zondagavond 26 maart 2017 19.00 uur
Stefanuskerk zangdienst met medewerking van Black
Gospelkoor Benediction uit Enschede.
Paasontbijt 16 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 eerste 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 (Witte of Lambertuskerk) en in de
Aerninckhoff en de Matrix. Dat kan op zondag 26 maart en 2 april en als
laatst zondag 9 april. Voor eventuele vragen kunt u bellen met Johan Jans
0523 251474
Activiteitencommissie Hessenwegkerk vergadert dinsdag 28 maart a.s. om
14.00 uur in De Esch. We rekenen op een goede opkomst.
Marcus Passie. Het Christelijk gemengd koor ‘Sursum Corda’ uit Ane
/Gramsbergen is voornemens op zaterdag 1 april aanstaande de Marcus
Passie uit te voeren in de Höftekerk Muziek en zang in een bewerking van
Hans Boelee. Meer informatie over solisten en begeleiding vindt u in
Kerkklank van maart 2017. Het koor staat onder de deskundige leiding van
hun dirigent Harold Gossen uit Gramsbergen. Het concert begint om 20.00
uur. De toegang is vrij, er is wel een collecte bij de uitgang. Graag tot ziens!
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Vanaf 1 april 2017 wijzigt de uitgifte van collectemunten. Vanaf 1 april
2017 vindt een prijsverhoging plaats van de collectemunten: *Waarde oranje
munt: € 1,50 (10 in een zakje). *Waarde groene munt: € 0,60 (25 in een
zakje). *Waarde blauwe munt: € 0,30 (50 in een zakje). Een zakje collectemunten kost dus vanaf 1 april € 15. Tevens wijzigt de uitgifte van collectemunten, vanaf 1 april 2017 kunt u collectemunten halen op de volgende
tijdstippen en plaatsen: *Dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur op het
kerkelijk bureau, Scholtensdijk 22. *Woensdagochtend van 10.00 uur tot
12.00 uur in ‘de Schakel’, Lage Doelen 5. *Donderdagavond van 19.00 uur
tot 21.00 uur in ‘de Esch’, Hessenweg 47. Betaling van de collectemunten
kan uitsluitend per pin! Let op: Hiermee vervalt dus de uitgifte van collectemunten op de 1e donderdag van de maand in ‘de Schakel’ en de opening van
het kerkelijk bureau op donderdagavond.
Expo Creatief Meditatief Leerhuis in de Hessenwegkerk. Uitnodiging voor:
zondag 2 april om 10.uur in de Hessenwegkerk in het teken van het jaarthema ‘Deel je leven’. De deelnemers van het Creatief Leerhuis zullen hun
werkstukken tonen die in de loop van het afgelopen jaar ontstaan zijn. An-

ders dan in voorgaande jaren wordt deze dienst gevierd in de Hessenwegkerk i.p.v. de Höftekerk. U en jij bent van harte uitgenodigd deze
dienst bij te wonen en daarbij de werkstukken te komen bekijken. Na
afloop van de dienst staat er een kopje koffie / thee / fris voor u en
voor jou klaar. Welkom!
Inleiding Mattheüs Passion (J.S. Bach) 3 april 20:00 uur Höftekerk Hardenberg. In de tijd voor Pasen vinden er overal in ons land uitvoeringen van de
Mattheüs Passion plaats. Ook in Hardenberg. Op 8 april zal de ‘Christelijke
Zang- en Oratoriumvereniging Zanglust’ deze prachtige muziek van Bach
ten gehore brengen. Om deze muziek beter te ‘verstaan’ organiseerde het
koor op 20 maart een avond waarop u meer te weten kon komen over dit
prachtige muziekstuk. Wegens omstandigheden werd deze avond afgelast.
Nu is het zo dat op 3 april opnieuw een mogelijkheid bestaat om meer te
horen over de Matthäus Passion. Het koor zal delen uit de Mattheüs Passion
zingen. Daarnaast zullen er videobeelden te zien zijn met solisten.
De dirigent Wolfried Kaper zal achtergronden bij de muziek vertellen en
duiden wat u eigenlijk horen kunt. Geralda Rohaan-van de Kamp zal ingaan
op de ‘religieuze Bach’. Het geheel wordt begeleid door pianist Jos Mulder.
Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een
kopje koffie of thee. De toegang is gratis!
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