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

zondag 27 augustus 2017; 11e jaargang nr. 35.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M. Visser, Wezep
Ouderling: mevr. G. Odink / Diaken: mevr. J. Bel
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West/ Heemser Esch: ds.
G.J.D.C. Loor, Noordwijkerhout
Ouderling: dhr. G.J. Otten / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: dhr. D. Huijser
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. Holverda
Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. E. Odink
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalder: ds. W. van der Wel
Ouderling: fam. Drenth / Diaken: dhr. G. Reins
Organist: mevr. H. Davenschot
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet; H.A.
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort; H.A.
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; H.A.
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; uitgang: onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: mevr. Reiling en mevr. W. Bult
Volgende week: Fam. G.J. Smit en mevr. H. Platjes
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: Annie Otten en Jannie Hakkers
Volgende week: Antje en Nathalie Hutten
Koffiedrinken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid onder het genot
van een kopje koffie/thee elkaar in 'de Aerninckhoff' te ontmoeten.
Vakantiegasten zijn van harte welkom.
Dit is alweer de laatste gezamenlijke dienst van de wijkgemeenten Heemser
Esch en Heemse West in de zomervakantie. Goed, dat u/jij gekomen bent
om de dienst mee te maken. Ds Loor uit Noordwijkerhout (zijn vader was
van 1950-1975 predikant in Heemse) is de voorganger. De avonddienst
wordt in de Stephanuskerk in Hardenberg gehouden. Een goede en
gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Intochtslied: Lb 95:1,3; Votum en groet;
Lb 33:1,2,8; Verootmoediging; Lb 19:5; Genadeverkondiging; Lb 19:6;
Lezing uit de wet; Lb 19:3; De kinderen gaan naar de kinderkerk; Gebed om
de Heilige Geest; Schriftlezingen; Jesaja 51:1-6 en Matteüs 16:21-27; Lb
841: 1,2,3,4; Verkondiging; Lb 655:1,2,4,5; Dienst der gebeden; Inzameling
der gaven (kinderen kunnen worden opgehaald bij de oppasdienst); Slotlied
Lb 902:1,2,3; Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting: Volgende week: Fam. J.W. van Braak-de Lange en mevr. A.
Mensink
Oppasdienst: Volgende week: Elise Pothof; Feronia Dorgelo- Schotterd
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. van Kamer; Volgende week: fam. Zoer
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Marslandendiensten. Vandaag gaat ds. M. Visser uit Wezep voor. Volgende
week ds. Martin Voet. We vieren dan het avondmaal. Kracht van samen
doen. Ons geloof roept regelmatig vraagtekens op. In de viering van het
avondmaal krijgen we weer kracht om door te gaan.

Kindernevendienst: Mireille Breukelman: gr. 1-4; Ilona Blonk: gr. 5-8

Zondag 3 september hopen we weer het Heilig Avondmaal te vieren. Dit
keer doen we een beroep op u, als lid of gast van de wijkgemeente de Marslanden, om houdbare producten mee te nemen om in te zamelen voor de
voedselbank. Ook in onze gemeente is de voedselbank druk bezig om mensen die het hard nodig hebben te voorzien van een voedselpakket. Vanuit de
voedselbank wordt gevraagd om houdbare producten. U kunt daarbij denken
aan rijst, deegwaren, blikken of potten met groente, toiletartikelen, houdbaar
beleg zoals pindakaas, chocopasta of jam. U kunt er van op aan dat alles op
een goede manier verspreidt gaat worden. Helpt u mee? Alvast bedankt
namens de voedselbank.

Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: 1 Korintiërs 15:1-11; dinsdag: 1 Korintiërs 15:12-28;
Woensdag: 1 Korintiërs 15:29-49; donderdag: 1 Korintiërs 15:50-58; vrijdag
Psalm 77; zaterdag: Matteüs 17:1-13; zondag: Matteüs 17:14-23

Startzondag. Zondag 17 september is er Startzondag in de Marslanden.
Thema: Kerkproeverij/een open huis. Het is een zondagmorgen die extra
geschikt is om met een paar gasten naar de kerk te komen: misschien uw
buren, of de kleinkinderen? U wilt weten: hoe vraag ik die? Een paar tips:
houd de uitnodiging vrijblijvend: "zou het je wat lijken om een keer mee te
gaan naar mijn kerk? Ik zou het in ieder geval leuk vinden. Deze zondag is
speciaal voor gasten, voor vrienden en kennissen die wel eens mee willen."
Nodig de mensen persoonlijk uit, niet via een briefje door de brievenbus.
Via Ensemble kun je je aanmelden. Doen!
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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Oppasdienst vandaag: Marieke Brunink; Mariette Zoer
Volgende week: Karin Wilpshaar; Melanie Lamberink; Doreen Olsman

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Witte of Lambertuskerk gebracht naar fam. Schraa, Lindenlaan 38, en uit de Matrix naar mevr.
H. van Lingen- van Aartsen, Ervenweg 58
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
28 aug. Mevr. J.G. Nijman, Singelberg 7/A, 7772 DA Hardenberg, 53 jaar
29 aug. Mevr. L. de Grave- Sanders, Schoutenhof 62, 7773 EA Hardenberg,
85 jaar
30 aug. Mevr. M.M.H. Nijenhuis- Jansen, Hundekovenstraat 7, 7773 CR
Hardenberg, 90 jaar
28 aug. Mevr. H. Bolks-Kruithof, Rheezerweg 80, 7795 DA Diffelen, 79 jaar
29 aug. Dhr. H. Hazelhorst, Onderveldsweg 7. 7795 DC Diffelen, 75 jaar
31 aug. Dhr. G.J. Warmink, Grote Esweg 13,7795 DD Diffelen, 82 jaar
31 aug. Mevr. G. van Spijker –Bouwhuis, Berkenlaan 38, 7771 DE Hardenberg, 77 jaar
2 sept. Mevr. A.M. Bikker- van Herwijnen, Lijsterbeslaan 13, 7771 DM Hardenberg, 75 jaar
3 sept. Mevr. A. Schoonfeld- Dubbeld, Eikenlaan 5, 7771 DW Hardenberg,
81 jaar
Liedboeken meenemen. Een vriendelijk verzoek aan gemeenteleden die
een eigen liedboek hebben deze mee te nemen zodat zoveel mogelijk
liedboeken die in de kerk liggen voor onze gasten beschikbaar zijn.
De avonddienst houden we in de sfeer van Taizé, een prachtige christengemeenschap in Frankrijk. Het liedboekkoor uit Baalder zal meedoen op een
heel bescheiden manier. Het zal een dienst zijn vol meditatieve liederen –
waarvan een deel in ons liedboek staat - , gebeden, een Bijbellezing en een
stilte. Er is – want dat is in Taizé ook niet het geval – géén overweging. Er
zal een gedrukte orde van dienst zijn waarin ook wordt uitgelegd hoe e.e.a.
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in zijn werk gaat. Verder is het artikel van ds. van der Wel over deze diensten in kerkklank van juli. Wie van meditatie, meditatieve diensten houdt, dan
is dit écht een aanrader. En wie nieuwsgierig is: vooral komen!

Het kerkelijk bureau is gesloten in de maand augustus. Ook de uitgiftemomenten van collectemunten in de Schakel en de Esch vinden in de maand
augustus niet plaats.

Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar
de container achter de Hessenwegkerk.

Wijkgemeente Heemser Esch
Afgelopen zondag waren we blij verrast dat we de bloemen van de kerk kregen. Hartelijk dank voor welke vorm van meeleven dan ook. Het is fijn om
te weten dat je in gebed gedragen wordt. Er is nog een lange weg te gaan,
maar het komt goed. Hartelijke groet, familie Schraa.

Open kerkdagen. Op de woensdag middagen tot eind augustus is de Witte of
Lambertuskerk open voor bezichtiging van 13.30 – 16.00 uur. Er zijn gastvrouwen/ heren aanwezig. Toegang gratis. Ook wordt door de Historische
Vereniging Hardenberg op de woensdag middag een wandeling georganiseerd met vertellende gids rond de Heemser Kamp, in combinatie met een
bezoek aan de kerk. (Kosten € 2,50 kinderen t/m 12 jr. gratis) Vertrek om
13.30 uur op de parkeerplaats naast de Aerninckhoff. Duur ca. 2 uur.
Avonddiensten Stephanuskerk. Op vijf zondagavonden houden we van 19.00
tot 20.00 uur in de Stephanuskerk een thematische dienst waarbij een thema
uit het boek ‘Liberaal christendom’ aan de orde komt. (uitgave Skandalon
2016). Deze diensten staan onder leiding van Piet Langbroek, wijkpredikant
Baalderveld. De dienst is opgebouwd uit 6 x 10 minuten: open Begin – het
Thema – de Kern – een Gesprek – Vervolg – open Einde. De laatste dienst in
deze serie is op zondagavond 3 september. Thema is “Wie en wat is Jezus?”
en we bespreken hoofdstuk 5 en 6 uit het boek. ‘Wat kunnen we aan Jezus
herontdekken over God en onszelf als we achter alle beeldvorming onbevangen en ontvankelijk luisteren naar wat het evangelie en andere heilige teksten over hem verkondigen?’
VoTo Nog even en dan begint het nieuwe seizoen in de
kerk. U krijgt binnenkort ons programma in een mooie
folder aangeboden. Deze folder wordt op elk adres van onze
PGHH bezorgd. Er staat een breed aanbod in rondom het
jaarthema ‘Kerkproeverij. Een open huis.’ De commissie vorming en toerusting nodigt u van harte uit aan het programma deel te nemen. U kunt zich tot
1 oktober op verschillende manieren aanmelden. Hartelijke groet en graag
tot ziens bij onze activiteiten. Mocht u de folder niet ontvangen, neem dan
contact op met uw wijkouderling of contactpersoon. Namens de VoTo commissie wensen wij iedereen een inspirerend seizoen toe.
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Op 3 september vieren we weer het Heilig Avondmaal. De viering is lopend
en met alcoholvrije wijn, dus voor jong en oud.
Mw. Neeltje Jonkers heeft vakantie. Ds. Henry Dorgelo neemt waar. 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
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, tel. 250225 voor donderdagavond
18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. We noemen weer de kleine Emma Zwiers, Edelinckstraat 112.
Ze heeft sinds haar geboorte al veel het ziekenhuis gezien. We denken aan
haar ouders, Christian en Heleen. Best pittig. Sterkte! Mevr. G. Vieth- Akse,
Edelinckstraat 36, is thuis. Ze heeft nog wel therapie. Als je wilt dat ik langs
kom, laat je dit dan even weten?
Geboren. Op 13 augustus werd Noran Luben Hofsink geboren. Hij woont
van Voorststraat 33, samen met zijn ouders André en Lucinde. Wij
feliciteren jullie van harte met Noran. Veel geluk, liefde en geloof gewenst.
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