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

Gemeente

zondag 26 november 2017 11e jaargang nr. 48.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
Ouderling dhr. G. de Haan / Diaken: mevr. W. Meier
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort;
Eeuwigheidszondag
Ouderling: mevr. A. Polman / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
Ouderling: dhr. H. Roepers / Diaken: mevr. I. Meinen
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: drs. N. Jansen, Kampen
Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. R. Lamain
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalder: ds. W. v.d. Wel
Ouderling: mevr. I. Berenst / Diaken: dhr. J. Nijman
Organist: dhr. E. Nijzink
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet; afscheid
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort;
doopdienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
Bij de diensten
Collecten: 1e Hospice Hardenberg; 2e kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
De eerste collecte in de diensten van vandaag is bestemd voor Stg. Vrienden
Hospice 't Huis aan de Vecht. Deze stichting zet zich in om voor het hospice
fondsen, giften, donaties en legaten te werven of financiële middelen beschikbaar te krijgen uit te organiseren acties. Door deze ondersteuning wil Stg. Vrien-

den een bijdrage leveren aan een goede en zo prettig mogelijke woonomgeving
voor de gasten van het hospice, hun familie, vrienden en bekenden. De Diaconie
beveelt deze collecte dan ook hartelijk bij u aan.
Symbolische bloemschikking voor de Laatste zondag van het kerkelijk jaar. De
bloemschikking heeft een kruis als voorbeeld van lijden. De amaryllis geeft de
schoonheid aan, samen met de witte rozen als een teken van liefde. De klimop
staat voor trouw, gedragen door God en gesteund door de gemeente.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Smit en dhr. W. Herbert
Volgende week: Mevr. Reiling en mevr. T. van Faassen
Koster: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, 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: Lisanne en Marlies Eshuis
Koffiedrinken na de dienst. Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in
de 'Aerninckhoff' voor een kopje koffie of thee.
Vandaag, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, gedenken wij wie ons zijn
voorgegaan in de dood. We lezen en overdenken woorden uit I Tessalonicenzen
4. Woorden van troost en bemoediging. De schriftlezing wordt verzorgd door
mw. Berti Smit. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar in de 'Aerninckhoff' te ontmoeten bij een 'bakkie troost'. De avond- dienst in de Stephanuskerk wordt geleid door ds. Van der Wel. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst . (de uitgewerkte orde ontvangt u bij de ingang van
de kerk); intochtslied: Ps. 93 (De Nieuwe Psalmberijming); moment voor persoonlijk gebed; votum en groet; lied van de maand: 993:1,2,3,4; leefregel; lied:
Psalm 25: 3; gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest; voor de
kinderen; schriftlezing: 1 Tessalonicenzen 4:13-5:11; lied: 758; verkondiging;
lied: 769:1,4,6; gedachtenis van de gestorvenen; stilte; gedicht, gelezen door
Herma Bouwhuis; lied: 460 (Hemelhoog); geloofsbelijdenis; lied: 968: 5;
dankzegging en voorbeden; inzameling van de gaven; slotlied: 416: 1 en 4;
wegzending en zegen; gezongen ‘amen’ (3x);
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. Joh. Brink-Beukenkamp en mevr. M. Bril
Volgende week: Fam. C. Welleweerd-Strijker en dhr. A. Meijer
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Frits van Dijk
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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: Jacoba Nijzink: gr. 1-4; Jennie Schröer: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Esther van Dijk; Esther van der Veen; Volgende week:
Petra Veurink; Lisa Kappert
Lector: Tineke Haandrikman
Orde van de morgendienst: Lied 280:1,2,4,5; Stil gebed; Bemoediging en groet;
Voorbereiding; Lied 275:1,3,4; KND; Zingen: Hanna Lam, Alles wordt nieuw,
deel 2, lied 8 Samuel 1 en 3 Gebed om ontferming met Lied 368j; Lied 90:1,8;
Gebed; Lezing: Mat 25, 1-13; Lied 749:1; Overweging; Lied 849:1,2,3; Wij
gedenken; Lied 730:1,2,3; Ontsteken kaarsen; lied 598; Lied 463; Lied 601:1,3;
Dankgebed; Collecte; Slotlied lied 425; Zegen; Beantwoord door gezongen
“Amen, amen, amen”.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Mulder; Volgende week: fam. Odink
Kindernevendienst: Ilona Blonk: gr. 1-4; Marieke en Gerjan Grootenhuis: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jeanien Nijman; Wendy Lambers
Volgende week: Lizeth ten Have; Willy de Haan; Doreen Olsman
Orde van de morgendienst: kaarsenlied Geroepen om te zingen 24:1,2; Lied:
23b : 1en 5 (de Heer is mijn herder); bemoediging en groet; zingen: Klein
Gloria; kinderen gaan naar de nevendienst; Gebed van toenadering; Lied
835:1,3; Gebed; lezen: Openbaring 21:1-4; Lied 726:1,4; Preek; Lied 727:
1,2,10 onder het naspel komen de kinderen terug uit de nevendienst; Gedenken
van hen die ons in het geloof zijn voorgegaan; Gedicht; staande zingen: Lied
769:1,6; Gebeden; Collecte; Lied 886; Zegen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Matteüs 25:14-30; dinsdag: Matteüs 25:31-46;
woensdag: Jeremia 24:1-10; donderdag: Jeremia 25:1-14; vrijdag: Jeremia
25:15-26; zaterdag: Psalm 19; zondag: Jesaja 5:1-7
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Muis-Huisman, Kolibriestraat 11, uit de Witte of Lambertuskerk naar mevr. M. Jans-Overweg, Marsweg 3, en uit de Matrix naar Dineke
Koers, Edelinckstraat 68.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
27 nov. Dhr. D. Hakkers, Schoutenhof 8, 7773 EA Hardenberg, 76 jaar
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28 nov. Dhr. W. de Goed, Ervenweg 24, 7773 DX Hardenberg, 79 jaar
1 dec. Dhr. H. Roelofs, Rheezerveenseweg 34, 7797 HD Rheezerveen, 83 jaar
1 dec. Mevr. E.H. Postema- Eldering, Boslaan 19, 7771 DP Hardenberg, 78
jaar
2 dec. Mevr. H. Oldehinkel- Hamhuis, Venneweg 1, 7798 CW Collendoorn,
90 jaar
2 dec. Mevr. J. Pullen-Pas, Allemansweg1/1, 7798 CK Collendoorn, 86 jaar
3 dec. Mevr. J.H. Schreurs- ter Brugge, Schoutenhof 27/A-33, 7773 CC Hardenberg, 93 jaar
3 dec. Mevr. M. Nijland, Orionlaan 23, 7771 EJ Hardenberg, 82 jaar
3 dec. Mevr. R. Karreman- Berkelaar, Edelinckstraat 52, 7773 CZ Hardenberg, 80 jaar
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Ook vanmiddag, is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar een spel
te spelen, te praten of 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,
Avonddienst: Taizé! In de avonddienst in de Stephanuskerk zal dit seizoen voor
de 4e keer een dienst worden gehouden in de sfeer van Taizé. Tijdens de diensten is er telkens de gelegenheid om een waxinelichtje te ontsteken en dat op het
kruis te leggen. Dat is op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar een sprekend
symbool. Het thema is “hoop”. Het liedboekkoor uit Baalder werkt mee, d.w.z.
ondersteunt ons bij het zingen van de rustgevende en inspirerende liederen.
Welkom!
Vanavond organiseren wij van “Happy” (PKN Heemse) weer een
fantastische vrolijke diepgaande sing-in. Zie vorige Kerkcontacten.
Adventsvespers en adventskalender: De eerste drie zondagavonden van Advent
houden we vespers in de Stefanuskerk. Die baseren we onder andere op de
prachtige adventskalender die door de landelijke PKN wordt uitgegeven met als
titel “kwetsbaar als een kind”. Degenen die de afgelopen weken de kalender
hebben besteld kunnen deze tegen betaling van 6,60 euro afhalen bij de koster.
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar de
container achter de Hessenwegkerk.
Cadeautjesmarkt verkoopdagen. Sinds september zijn we elke woensdagmorgen weer samen geweest in de Schakel om leuke dingen te maken voor de
verkoop. We gaan ook nog kerststukjes, kransen etc. maken en natuurlijk
knieperties bakken in de Esch. Zin om mee te doen? Kom dan naar de Esch
voor een gezellige en productieve dag. Data: dinsdag 5 dec. van 13.00 tot 17.00
uur, woensdag 6 dec., donderdag 7 dec. en vrijdag 8 dec. Van 9.00 tot 17.00 uur
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in de Esch. De verkoopdagen: donderdag 7 december van 14.00 tot 16.30 uur in
de Schakel, vrijdag 8 december van 9.00 tot 16.00 uur bij de papiercontainer
achter de Esch, zaterdag 9 december van 10.00 tot 13.00 in De Esch, tevens
kunt u hier genieten van koffie met appelgebak, kop erwten- soep en/of broodje
hamburger. Zaterdag 16 december van 11.00 tot 17.00 uur op de kerstmarkt in
Hardenberg. De opbrengst komt dit jaar geheel ten goede van de voedselbank,
Stichting Twentse Wensambulance en De Zonne- bloem afd. Hardenberg. Wij
zien u graag op een van deze dagen. Miny Bril tel. 264877, Janny Reinds tel.
260381, Hilly Barelds tel. 270888 of Roelie Stoeten tel. 270870.
Samen Zingen Hardenberg. Op zaterdag 9 december in de Höftekerk in Hardenberg. Dan kunt u weer uit volle borst zingen. Een veelzijdig programma met
Herman Boerman - orgel, Taeke van den Akker - piano, Gerrit Plaggen- marsch
- trompet, Marieke Plaggenmarsch - saxofoon, Marije Pouwels -viool en
Mariska Schagen - sopraan. De toegang is gratis. Wel is er een col- lecte voor de
Baalderborg Groep in Hardenberg. Na afloop is er gelegenheid om nog even na
te praten onder het genot van een kopje koffie. Wij zien u dus graag op 9
december. Aanvang: 19.30 uur. Zie voor verdere informatie onze website:
www.samenzingenhardenberg.nl Commissie Samen Zingen Hardenberg
"Samendelen" een initiatief van de kerken uit Hardenberg-Heemse en Radewijk
wil ook dit jaar weer kerstpakketten maken en uitdelen aan men- sen met een
klein inkomen. Daarom doen wij een beroep op de gemeente om adressen +
postcode aan te dragen die volgens u er voor in aanmerking komen, zijn er in
het gezin kinderen t/m 12 jaar dit er graag bij vermelden. Degene die adressen
doorgeeft is tevens verantwoordelijk voor het halen en bezorgen van de
pakketten! Dit kunt U doen voor 12 december bij de diaconie van U wijk of bij
Truus van Faassen, gerritjan.truus@hotmail.nl tel.263081, voor de Marslanden
bij Willemien Meier meier29@ziggo.nl tel 261031. Nadere informatie over
inzamelen producten en waar hoort u de komende weken. Bij voorbaat dank de
diaconie/commissie Samendelen.
Voor het maken van kerstbakjes voor de verkoop op zaterdag 16 december zijn
wij op zoek naar: bakjes, kerstspullen en groen. Wie kan ons hier aan helpen?
Voor meer info: Janneke Meijer, tel: 266687 /06-57050404, Erica Meijerink, tel:
260666 / 06-33580001. De kerstviering in het dialect wordt gehouden op zaterdag 16 december om 14.00 uur in de Stephanuskerk.
Wij zijn op zoek naar jou… Gezamenlijke Kinderkerstnachtdienst - PKN
Heemse - 24 december om 19.00 uur in de Hessenwegkerk. Ben je tussen de 4
en 12 jaar en heb je zin om mee te werken, geef je dan snel op! Op zondag 10
december gaan we na kerktijd een filmpje opnemen met de kinderen van groep
3 t/m 8 en met de kleuters een heel leuk liedje instuderen. Verder zijn we nog op
zoek naar kinderen voor het kaarsenlied en de collecte tijdens de dienst. Graag
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voor 1 december opgeven via: repothof@gmail.com of tel 271944. Ook even
aangeven waaraan je mee wilt werken.
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. Z. Vinke-Altena, Esweg 5, is vrijdag (24e) weer thuisgekomen. Fijn dat het weer zover is.
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. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn
(kmr. 157a). Mw. J. C. van der Torre-Boer, Larixweg 2, mocht na een geslaagde operatie het ziekenhuis weer verlaten. Nu nog wachten op de uitslag.
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!
Doop A.s. zondag, 3 december, de eerste adventszondag, hopen we Hugo, zoon
van Wilko en Liesbeth Otten, Molckenbourstraat 54, en Lieve, dochter van
Robin en Mirjam ter Wijlen, Grote Esweg 13, te dopen. We hopen op een
feestelijke dienst. En u/jij mag daarbij niet ontbreken!
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen wat ik zondag van de kerk
mocht wil ik hierbij iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten en
bezoekjes ontvangen, ook tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Clara en bij
mijn thuiskomst. Met vr. groeten Minie Jans
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
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Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Wim Schepers, Kamferbekestraat 26, is in Clara om te revalideren. Zijn vrouw Tine is begonnen met chemokuren. We leven met jullie mee.
Gerton Odink, Veldsinklaan 22 en Janny van der Velde, Loorlaan 4 zijn beide
nog bezig met chemokuren. Janny zal binnenkort overgaan op een
hormoonkuur. Als je wilt dat ik langs kom, laat je dit dan even weten?
Afgelopen zondag werd ik verrast met het prachtige boeket van de gemeente uit
de Matrix. Hartelijk dank! Dineke Koers- v.d. Gaast.
Marslandendiensten. Vandaag is er in de dienst aandacht voor hen die het
afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden en voor hun familie. We noemen de
namen van hen die ons ontvallen zijn met eerbied. Voorganger: ds. Martin Voet.
Volgende week is mijn afscheidsdienst. Ik hoop velen van jullie te ontmoeten.
Het zal gaan over “de verloren zoon”. We lezen Lucas 15:20-24. Ik ben er erg
blij mee dat de familie Nijmeijer medewerking verleent aan deze dienst.
Vandaag gedenken wij hen die overleden zijn:
-12 december Hilbrand Albertus (Hildo) Veltink, Van Coeverdenstraat 27 56
jaar
-18 februari 2017 Hendrikje(Hennie) Veurink-Eshuis, de Ploeg 14 Clara 85
jaar
-19 februari 2017 Meindert Veurink, Blanckvoortallee 36, 61 jaar
-21 april 2017 Johanna(Annie) Otter-Otterman, Kamferbekestraat 34 78 jaar
-18 mei 2017 Ilse Wiersma, Edelinckstraat 108, 48 jaar
-2 juli 2017 Grietje Alberta(Gretha) Runhaar-Gerrits, Avondvoorde 5 48 jaar
Vandaag, is er weer een tienerdienst in Matrix. Rianne en Renske 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 filmpje/liedjes en er ruimte is voor
een gebed. Elke vierde zondag in de maand komen we bij elkaar (24 december
slaan we over!!). Na 26 november zijn de eerst volgende tiener- diensten 28
januari, 25 februari en 25 maart. Jullie zijn van harte welkom!! Groetjes de
Tienerdienst
Vergadering. Woensdag 29 november vergadert het Pastoraal Team om
20.00 uur in de Matrix. We hebben het dan over onze nieuwe pastorale
structuur: de methode Marslanden.
Uitnodiging feestelijke avond 1 december. Naast het officiële afscheid op zondag 3 december van ds. M.S. (Martin) Voet, omdat Martin met emeritaat (pensioen) gaat, is er ook de mogelijkheid om afscheid te nemen van Martin en zijn
echtgenote Tiny op vrijdagavond 1 december. Deze avond nemen we afscheid
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op een informele manier in het Boomstam Restaurant Het Heemse,
Blanckvoort- allee 2. We beginnen om 20.00 uur en hopen dat het een prachtige
avond wordt! Als u het plan heeft om Martin Voet persoonlijk toe te spreken of
als u iets wilt voordragen op de gezellige avond, wilt u dan contact opnemen
met de scriba Piet Landstra via het mailadres:
scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl? Bij een afscheid hoort een mooi
cadeau. Uw bijdrage voor het cadeau van de wijkgemeente Marslanden wordt
erg op prijs gesteld! U kunt uw bijdrage over- maken op het
bankrekeningnummer van de kerk; NL06FVLB0699767415 onder vermelding
van “Cadeau Martin Voet”. We hopen u allemaal van harte te mogen begroeten!
Namens de kerkenraad van de wijkgemeente Marslanden, Erik van Faassen,
voorzitter, Piet Landstra, scriba.
We zijn inmiddels druk bezig met het samenstellen van een beroepingscommissie. Enkele personen hebben reeds toegezegd of denken hier nog over na.
Wel zijn we nog specifiek op zoek naar iemand die de jongeren binnen onze
wijkgemeente wil vertegenwoordigen. Ben jij tussen de 15 en 25 jaar en lijkt het
je leuk om mee op zoek te gaan naar een nieuwe dominee, meld je dan aan bij
Piet Landstra via scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl
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.
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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