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

Gemeente

zondag 27 mei 2018; 12e jaargang nr. 21.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P. Langbroek
Ouderling: mevr. G. Odink / Diaken: dhr. H.J. Bouwhuis
Organist: dhr. N. Aalbers
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. G.J. Heinen, Dalfsen
Ouderling: mevr. A. Polman / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Wachtmeester, Hengelo
Ouderling: dhr. H. Roepers / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. T. Leferink
Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mevr. H. Hubert
Organist: dhr. F. Kroon
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: mevr. H. Davenschot
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: dhr. J.W, van de Kamp, Elburg
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Scholing, Hoogeveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo, H.A.
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: fam. P.R. Pot en dhr. H. Odink
Volgende week: Mw. H. Wolbink 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: Mieke Kerkdijk; Volgende week: Ellen Nijeboer
Van harte welkom in de Witte of Lambertuskerk. Vanmorgen gaat dhr.
Heinen uit Dalfsen voor. De avonddienst wordt in de Stephanuskerk gehouden en ds. Van Rikxoort is de voorganger. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Ps. 100 (oude berijming); Stil gebed / Bemoediging / Groet; Lied 195; declamatie; Ps. 117; Lied 413:1,2,3; gebed; vrijspraak lezen: Psalm 103:8-13; Lied 885:1,2; Lezing tien geboden: Exodus
20; Ps. 86:4; Gebed om verlichting met de Heilige Geest; Kindermoment, de
kinderen naar kinderkerk; Schriftlezing: Handelingen 3:1-10 (Herziene Statenvertaling); Lied 723:1,2; Verkondiging; Ps. 100:3,4 (oude berijming);
Voorbeden; Dankzegging; stil gebed; onze Vader; Inzameling van de gaven;
slotlied ELB 184:1,3; Zegen; Amenlied: (NLB 416 : 4)
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Mevr. Hutten-Bril; Mevr. Stegeman-Grendelman en
mevr. M. Bril; Volgende week: Fam. Lenters- van Lenthe en dhr. K. Bakker
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jeroen Marissen
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: Feronia Dorgelo- Schottert; Alysha Schottert
Volgende week: Marike Veurink; Jacoba Nijzink
Lector: Jacqueline Bakker
Orde van de morgendienst: Intochtspsalm: Ps. 8a:1,2,3,4; Stil gebed;
Bemoediging, groet en drempelgebed; Ps. 8a:5,6; Kyriëgebed; Glorialied:
705; Gebed van de zondag; Lied 289; Kinderen gaan naar de nevendienst
Schriftlezing: Ex.3:1-6; Ps. 93; Schriftlezing: Joh.3:1-16; Lied 686; Verkondiging; Lied 706; Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader; Inzameling van de gaven; Slotlied: 425; Zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Zoer; Volgende week: fam. Mulder
Kindernevendienst: Ilona Blonk: gr. 1-4; Marjon van der Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mirjam Hakkers; Wendy Lambers
Volgende week: Jeanien Nijman; Marieke Brunink
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Orde voor de morgendienst: Kaarsenlied: Kian en Vièn steken de kaars aan
de leggen de bijbel open. Beginlied 216; Begroeting. Inleiding bij de dienst.
Een parel in Gods hand. Verhaal voor de kinderen, verteld door Eline.
Doop- gebed. Lied ‘God kent jou’. Doopouders noemen de naam en steken
daarbij de doopkaars aan. Doop van Mees, Julan en Ziya. Vraag aan de
ouders en dooptekst. Dooplied Verbonden met vader en moeder. Kinderen
gaan naar de nevendienst. Lezing Johannes 3:1 t/m 9. Overweging. Lied
657:1,4 Dankgebed en voorbede. Verzamelen van onze gaven. Wegzending.
Pinksterlied 841:1,2; Zegen. U kunt voor in de zaal de doopouders
feliciteren. Ontmoeting bij de koffie
Stephanuskerk
Orde voor de avonddienst: Ps. 33:7,8; moment voor persoonlijk gebed;
votum en groet; Psalm 119:40,49; gebed om verlichting met de Heilige
Geest; schriftlezing: Handelingen 2:43-47 en 4:32-37; lied: 969; verkondiging; lied: 686 geloofsbelijdenis (gesproken); lied: 705:1,4; gebed; inzameling van de gaven; slotlied: 687 (Hemelhoog); wegzending en zegen;
gezongen amen (3x)
Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster: maandag: Romeinen 13:1-7; dinsdag: Romeinen 13:8-14;
woensdag: Psalm 11; donderdag: Marcus 2:1-12; vrijdag Marcus 2:13-22;
zaterdag: Marcus 2:23–3:6; zondag: Job 1:1-12
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Hoen-Hummel, Plutolaan 13, uit de Witte of Lambertuskerk naar fam. Warmink-Waterink, Grote Esweg 13, en uit de Matrix naar
Wim Schepers, Kamferbekestraat 26.
25 + kring komt vanavond om 20.00 uur bij elkaar bij de Fam. Nijzink,
Orionlaan 49, lijkt het je leuk om mee te doen of ben je geïnteresseerd dan is
dit je kans. Tot vanavond.
Vooraankondiging inzameling voor Voedselbank Hardenberg. Zondag 3 juni
a.s. is er een inzameling van levensmiddelen voor deVoedselbank te Hardenberg. U ontvangt daarvoor vandaag bij de uitgang van de kerk een tasje met daarin een opgave van de artikelen die de Voedselbank graag zou
willen ontvangen. Volgende week zondag 3 juni graag gevuld en wel inleveren. Doet u mee? Van harte aanbevolen. Uw Diaconie.
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar
de container achter de Hessenwegkerk.
Zomer avond concert. Op woensdag 30 mei verzorgt het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor o.l.v. Jan Quintus Zwart een zeer gevarieerd Zomeravond
Concert in de Höftekerk te Hardenberg. Met medewerking van de combo
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Jan Lenselink en HCM Ensemble Aanvang: 20.00 uur. Voorverkoopadressen
in Hardenberg en overige informatie, zie website: www.hcmk.nl
Actie pioenrozen voor The Home of Hope and Dreams. Op de vrijdag 1 juni
a.s. heeft de stichting The Home of Hope and Dreams van OPA de mogelijkheid gekregen om pioenrozen te mogen verkopen voor ons kindercentrum.
Deze verkoop vindt plaats bij de inzameling van het oude papier achter de
Hessenwegkerk. Van deze gelegenheid maken we graag gebruik. De bossen
à 10 stuks pioenrozen worden verkocht voor € 5,00. Helpt u mee deze actie
tot een groot succes te maken?
De activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk geeft u hierbij de
datums door dat u spullen kunt brengen op de parkeerplaats van de kerk van
10 tot 12 uur en wel op zaterdag 2 juni - 23 juni - 7 juli, als u het niet zelf
kan brengen willen wij het ook wel halen, dan kunt u contact opnemen met
G.J. Bolks, tel. nr. 263005 of H. Stroeve, tel.nr. 264873. Ook staat dit jaar de
oudijzercontainer van 15 juni tot 30 juli bij de fam. J.H. Pullen Roelofs Mulderweg 4 tel. nr. 262484. En als u ons een handje wilt helpen op de rommelmarkt van 14 juli dan kunt u contact opnemen met T. Breukelman, tel. nr.
262204 of S. Betting, tel.nr 262021, en u kunt er ook nog even over
nadenken of u iets wil bakken voor de gebakskraam, dan horen wij dat
graag van u .
Zingen en bidden met Open Doors. Vrijdagavond 1 juni is de avond waarop
in heel Nederland en daarbuiten vervolgde christenen centraal staan. Vervolgde christenen hebben te maken met discriminatie, bedreiging en geweld,
vanwege hun christelijk geloof. In de Hessenwegkerk, Hessenweg 47 te
Heemse, zal er van 19.30 - 20.30 uur een speciale samenzang zijn voor jong
en oud, onder begeleiding van Ellert Bos. Tijdens de samenzang zal er een
collecte zijn voor Open Doors. Daarnaast is er de mogelijkheid om een gift
te geven ter bestrijding van de onkosten. Na de samenzang is er gelegenheid
voor onderlinge ontmoeting en koffiedrinken. Vanaf 21 uur zal een spreker
van Open Doors vertellen over de Vervolgde Kerk. Om 22 uur begint de
Nacht van Gebed tot de volgende ochtend 6 uur. Christenen uit Hardenberg
en omgeving bidden dan voor vervolgde christenen. Voor eten en drinken
wordt gezorgd. De keus is aan u bij welke onderdelen u die avond en/of
nacht aanwezig wilt zijn. Voor meer info kunt u bellen met 0529-455516.
Zie ook www.opendoors.nl. Graag tot ziens op 1 juni!
Samen zingen. zaterdag 9 juni a.s. Samen Zingen inde Hóftekerk, liederen
van toen en nu, met medewerking van Herman Boerman, orgel, Gerhard
Meerholz, synthesizer, en Gert Pannekoek, bariton. Aanvang 19.30 uur
toegang gratis. Collecte voor Omroep Noos.
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Bij deze willen wij iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dat de
stekjesmarkt op zaterdag 12 mei weer tot een succes is geworden. Het was
een mijlpaal omdat het voor de 15de keer georganiseerd werd. De opbrengst
was ruim € 1300,- . voor de Twensewens Ambulance en St. rugzakjes voor
Roemenië. Commissie stekjesmarkt Radewijk.
Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Op maandag 21 mei is in de leeftijd van 77 jaar overleden Joke
Salomons-de Jager. Joke werd de laatste jaren verpleegd in Krönnerzommer te Hellendoorn. Hiervoor woonde zij in Oostloorn. Lange tijd heeft zij
samen met haar man Klaas in onze wijk gewoond. Zij waren beide kerkelijk
zeer actief in de Hessenwegkerk. Jarenlang was Joke daar diaken. De dankdienst voor haar leven werd dan ook in deze kerk gehouden op vrijdag 25
mei. Ons medeleven gaat uit naar de kinderen, kleinkinderen, familie en
allen die om haar heengaan rouwen. Wij bidden om kracht en troost.
Onze zieken. Mw. H. Meier - Schoemaker , Rembrandtstraat 19, verblijft
in CFH unit 1 K 8. Dhr. H.J. Koops, Rheezerweg 55, is gelukkig weer
thuis (vanuit CFH) bij zijn vrouw.
Huwelijk. Op vrijdag 1 juni hopen Gert Jan Aufderhaar en Inge Wentink
elkaar het jawoord te geven. De trouwdienst zal gehouden worden in de
Lambertuskerk en de voorganger is ds. Henry Dorgelo. Wij wensen Gert Jan
en Inge een goede en gezegende toekomst toe.
Zondag 6 mei kreeg ik na de morgendienst de bloemen uit de kerk met een
groet van de gemeente. Ik had die dag niet zo'n stralend humeur. Een week
ervoor was ik akelig gevallen met als gevolg een gebroken bovenarm, bont
en blauw gezicht en veel pijn. Maar toen was er het mooie boeket uit de kerk
en daar heb ik erg van genoten. Hartelijk dank! Met vriendelijk groet,
Sini Kampman
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
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Wijkgemeente Heemse West
Overleden. Zaterdag 19 mei is op 84-jarige leeftijd Antje RoelofsAppelhof, Rheezerveenseweg 34, overleden. Ze was 58 jaar getrouwd met
Henk Roe- lofs. Donderdag 24 mei vond de crematie plaats in ‘De Lariks’,
nadat we daar een afscheidsdienst hadden gehouden. Bidden we voor Henk,
de kinde- ren, de (achter)kleinkinderen en allen die haar moeten missen. (Is
al afgekondigd).
Onze zieken. Mw. H.J. Warmink-Waterink, Grote Esweg 13, verblijft in
Dimence, gebouw Rielerenk, ouderen somatiek, Nico Bolkesteinlaan 65,
7416 SE Deventer. Dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4, is weer thuis. Mw. K.
Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn. Mw. G.H. SturrisBouwhuis 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!
Huwelijksjubileum. Donderdag 31 mei hopen Herm Odink en Aly OdinkPost, Rheezerweg 16, vijftig jaar getrouwd te zijn. Van harte gefeliciteerd
met het gouden huwelijksjubileum. Het is, zoals ze zelf zeggen, ‘gezegend
door de Heer’. Maar ook verdriet is ze niet bespaard gebleven. Toch mag de
dankbaarheid de boventoon voeren. Gods zegen gewenst voor de toekomst!
Permanente educatie. In verband met bijscholing ben ik 31 mei en 1 juni niet
aanwezig in Heemse, maar verblijf ik in Doorn. Mocht het nodig zijn, dan
kan een beroep op ds. Dorgelo worden gedaan.
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. Henny Overweg, Blanckvoortallee 24 is weer thuis na een
geslaagde operatie
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Bedankt voor de bloemen. Namens Wim Schepers Kamferbekestraat 26
iedereen bedankt voor de bloemen en de grote belangstelling na het
overlijden van zijn vrouw Tine.
Extra mededeling: Vanaf deze week is de nieuwe privacywet ingegaan. Daarom zal Trijnie Zoer (pastoraal coördinator) vanaf nu vragen, als u con tact
met haar opneemt, of u ook op kerkcontact wilt staan. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.
Doop: Vandaag 27 mei vieren we samen in de Matrix een feestelijke dienst
waarin drie kinderen uit onze wijkgemeente worden gedoopt. Het zijn Mees
Anne Lein (roepnaam Mees), geboren op 21 februari en zoon van Anne en
Eline Altena en broertje van Pim en Ties. Julan Benjamin Erik (roepnaam
Julan), geboren op 28 februari en zoon van Iwan en Annemiek Bolks en
broertje van Yaël (Moonenlaan 24, 7773 DT). Ziya Aaltje (roepnaam Ziya),
geboren op 9 maart en dochter van Sander en Mariëtte Zoer en zusje van
Kian en Vièn. (van Rechterenallee 2, 7773 AN) Voorganger in de dienst is
ds. Piet Langbroek. De doop van Bastijn van Harm en Liedeweij Roeten zal
gedoopt worden in de avonddienst op zondag 17 juni om 19 uur in de
Stepha- nuskerk. Als er ouders zijn die voor die dienst mee willen doen
kunnen zij zich aanmelden bij ds. Langbroek.
Wijkkerkenraad en Beroepingscommissie: De beroepingscommissie heeft 22
mei advies uitgebracht aan de AK en de Wijkkerkenraad in een gezamenlijke
vergadering. Beide raden zijn unaniem akkoord gegaan met dit advies. De
bijeenkomst met de wijkgemeente op 30 mei kan dus doorgaan. Aanvang
20.00 uur in het Boomstammenrestaurant Het Heemse aan de Blanckvoortallee. Alle gemeenteleden in wijk Marslanden hebben al een extra uitgave
van Ensemble hierover gehad of krijgen deze binnenkort in de brievenbus.
Graag tot 30 mei.
Examens. De examens in het voorgezet onderwijs zijn gestart. Ben jij bezig
met de examens, dan willen we jou heel veel succes toewensen!
Kerk- en Schooldienst. Zondag 17 juni is er weer een Kerk- en Schooldienst.
In deze dienst zal medewerking worden verleend door groep 3 van CBS de
Marsweijde. Het thema is natuurlijk “Vaderdag”. Voorganger deze dienst is
Mevrouw Ellen Kolthof. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd!
Tienerdienst. Vandaag zondag 27 mei, is er weer een tienerdienst in Matrix.
Rianne gaat onder de kerkdienst van 9.30 uur de tienerdienst verzorgen in
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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
Vacatures. Binnen onze groeiende wijk Marslanden hebben wij nog een aantal mooie en uitdagende vacatures beschikbaar voor ouderling, diaken en
bezoekmedewerker. Je wordt onderdeel van een enthousiast team, waar
voldoende ruimte is voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen. Graag komen
wij met jou in contact! Voor meer informatie kun je terecht bij Piet Landstra,
0523-265258 of via email: scribamarslanden@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. U wordt dan zo spoedig
mogelijk 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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