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

Gemeente

zondag 28 januari 2018; 12e jaargang nr. 4.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. A. de Lange
Ouderling: mevr. G. Odink / Diaken: dhr. P. Meijer
Organist: dhr. N. Aalbers
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. H. Berends, Vriezenveen
Ouderling: mevr. T. van Weerden / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo, Heilig Avondmaal
Ouderling: dhr. H. Roepers / Diaken: dhr. J. Hamhuis
Organist: mevr. H. Davenschot
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. Holverda
Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. E. Odink
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo, Thomasviering
Ouderling: mevr. M. Bril / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: mevr. A. Hamberg
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. J.H. Adriaanse, Beerzerveld
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. M.B. Plette, Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek
Bij de diensten
Collecten: 1e Leprazending; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Vandaag is de diaconale collecte bestemd voor de Leprazending. Lepra is een afschuwelijke ziekte die levens compleet verwoest. Ieder jaar vragen we daarom op
Wereld Lepra Dag (de laatste zondag van januari) aandacht voor leprapatiënten.
Vroegtijdige behandeling van lepra kan allerlei nare misvormingen voorkomen. Het
zorgt er bovendien voor dat mensen niet worden uitgesloten. Geeft u ook om hen?
Van harte aanbevolen. Uw Diaconie.
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Mulder en dhr. J. Jans
Volgende week: Mevr. H. Wolbink en dhr. H. Odink
Koster: dhr. B. Stoeten, tel. 263479, morgendienst

Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Jennie Altena; Volgende week: Mieke Kerkdijk
Vanmorgen gaat dhr. Berends uit Vriezenveen voor, u welbekend. De avonddienst
in de Stephanuskerk is een Thomasviering. Voorganger is dan ds. Dorgelo. Een
goede zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Intochtslied: Lied 108:1,2; Votum en groet;
Verootmoediging; Genadeverkondiging: d.m.v. Zingen Lied 449 : 1 t/m 5 (Liedboek
1973); 10 geboden; Lied 978:1,4; Gebed om de opening van het Woord; Zingen:
Lied 269; Schriftlezingen: Psalm 72 en Matth. 6 : 24-35; Lied 72:1,4; Verkondiging;
Lied 72:6,7; Dankgebed en voorbeden; Collecte; Slotzang: Lied 416:1,2,3,4; Zegen.
Lied 449 (liedboek 1973)
1.God enkel licht, / wiens aangezicht, / zo blinkend is van luister. / Ziet ons onrein,
ziet hoe wij zijn, / vervallen aan het duister.
2. Der sterren pracht / is voor Hem nacht, / hoe hel zij schittren mogen; / en wij,
bevlekt, / met schuld bedekt, / wat zijn wij in zijn ogen?
3. Heer, waar dan heen, / tot U alleen, / Gij zult ons niet verstoten. / Uw eigen Zoon,
heeft tot Uw troon, / de weg ons weer ontsloten.
4.Ja, amen, ja, / op Golgotha, / stierf Hij voor onze zonde. / Zijn schuldloos bloed,
maakt alles goed / en reinigt ons van zonde.
5. God onze Heer, / wil tot uw eer / ons klein geloof versterken. / Dan zullen wij
Hem, waarlijk vrij, / volgen in goede werken.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. J.W. van Braak-de Lange en mevr. M. Bril
Volgende week: Mevr. H. Veurink; mevr. R. Visser en mevr. H. Op de Haar
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: Elise Pothof: gr. 1-4; Jolanda Scherpen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Judith Schutte; Lisa Kappert
Volgende week: Marike Veurink; Janine Roepers
Lector: Fred Hamhuis
Orde van de morgendienst: Het thema van vanmorgen is: “Verandering van spijs
doet eten!” Wij vieren vanmorgen met elkaar het Avondmaal. Omdat dit vanmorgen
voor het eerst in de nieuwe vorm zal worden gevierd zal de voorganger de gang van
zaken nog een toelichten. Mededelingen, Lied 111: 1 en 3, Onze Hulp en Groet,
Lied 218, gebed, KND, wegzendlied: 269, Marcus 1: 21-28, Lied 534,
https://www.youtube.com/watch?v=35K6vQRt67g, preek, Lied 686 (collecte tijdens
lied), Lied 371 (Onze Vader), Tijdens avondmaal zingen wij: Lied 387 en 395,
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gebeden, Lied 103: 1, 5 en 9, zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Hein; Volgende week: fam. Meilink
Kindernevendienst: Ilona Blonk: gr. 1-4; Marieke en Gerjan Grootenhuis: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Lizeth ten Have; Mariette Zoer
Volgende week: Karin Wilpshaar; Wendy Lambers
Orde voor de morgendienst. aansteken kaars, kaarsenlied; aanvangslied: Ps. 122:1;
stil gebed; votum en groet; Lied 195; Kyriëgebed gevolgd door Glorialied:
305:1,2,3; gebed van de zondag; kinderen naar de nevendienst; wegzendlied; lezen:
Heb 11: 1+ 8-16; Lied 805: refrein, 1, refrein, 2, refrein, 3, refrein; Lezen: Ps. 84;
Lied 225:2; overdenking; Lied 834:1,2,3; kinderen terug uit de nevendienst; danken voorbeden, stil gebed, onze Vader ; inzameling der gaven (kinderen ophalen uit
de oppas); slotlied: 868: 1 en 2 / zegen beantwoord met een gezongen AMEN
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Marcus 1:32-45; dinsdag: Spreuken 19:1-12; woensdag:
Spreuken 19:13-29; donderdag: Spreuken 20:1-9; vrijdag Spreuken 20:10-21;
zaterdag: Spreuken 20:22-30; zondag: Psalm 142
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk
gebracht naar mevr. Meinen, Heemserveldweg 3, uit de Witte of Lambertuskerk
naar mevr. G. Eshuis-Waterink, Grote Esweg 11, en uit de Matrix naar fam.
Pruntel – Jonkman, Hundekovenstraat 4.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
30 jan. Mevr. H. Triemstra-Kootstra, Zwaluwstraat 13, 7771 AR Hardenberg, 87 jaar
30 jan. Mevr. L. Wesselink- Richter, Ervenweg 56, 7773 DX Hardenberg, 83 jaar
31 jan. Mevr. M.S. Veldhuizen- Spek, Meteoorplein 8, 7771 ED Hardenberg, 75 jaar
2 febr. Dhr. J. Meinen, Heemserveldweg 3, 7796 HW Heemserveen, 87 jaar
4 febr. Dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4, 7796 HJ Heemserveen, 80 jaar
4 febr. Dhr. A. Nijman, Ommerweg 63, 7797 RC Rheezerveen, 75 jaar
SIEN-dienst. In Kerkelijk Centrum “Het Anker, Hoofdstraat 35 te Vroomshoop,
vindt vanmiddag een aangepaste viering plaats voor mensen met een verstandelijke
beperking, die wordt georganiseerd door Sien - Regio Ommen. Voorganger in deze
dienst is ds. F. Schipper. Aanvang: 15.00 uur. Deze dienst is voor- iedereen, wie of
hoe je ook bent. Allemaal van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om na te
praten onder het genot van een kop koffie/thee of ranja.
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Ook vanmiddag, is er weer de moge- lijkheid
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 zon- dagmiddag voor alleengaanden.
U bent vanaf 14:30 uur weer van harte wel- kom, in de wijkboerderij in Baalder,
Beek- berg 45,
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25+ avond om 20.00 uur bij Esther van Dijk, Castorstraat 14. Lijkt het je leuk om
bij deze kring aan te sluiten? Van harte welkom! We gaan het deze avond hebben
over, wat wil jij anders zien in 2018. Neem je telefoon mee.
Sirkelslag Young/ vrijdag 2 februari a.s. Sirkelslag Young is de spannendste online
wedstrijd die er is voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar. Je weet niet welke opdrachten jullie moeten uitvoeren. Het enige dat je weet is dat duizenden jongeren op
datzelfde tijdstip klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen jouw groep! Het spel
wordt gespeeld op 2 februari a.s. vanaf 19.30 uur in De Esch. Het thema is:
‘Onvoorwaardelijke Liefde’ Wil je meespelen om het beste team van Hardenberg of
misschien wel van Nederland te worden geef je dan op bij Cora Stoevelaar via
cora.stoevelaar@hotmail.com of 06-44359819 Jongeren van Teenz kunnen zich
opgeven in de eigen app groep.
Volgende week zondag 4 februari 2018 zal er tijdens de eerst rondgang gecollecteerd gaan worden voor de Werelddiaconaatzondag. Het thema van deze zondag is
"Kinderen uit slavernij in visserij - Ghana". Er zullen vandaag en volgende week
zondag vóór en tijdens de dienst beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. Er zal vandaag of bij de uitgang een folder aan u worden uitgereikt over de collecte of er zullen folders liggen naast de kerknieuwsen/kerkcontacten. Daar zullen
volgende week ook folders liggen om mee te nemen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr. NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v. Werelddiaconaatzondag. De ZWO commissie
Kleintje Kerk. “Dat kan geen toeval zijn”. Dat zeggen we als er iets plezierigs gebeurt waar we helemaal niet op gerekend hadden. Bv. Twee vrienden van vroeger
die elkaar uit het oog waren verloren, komen naast elkaar te zitten in het vliegtuig op
weg naar vakantie. Is dat gewoon een gelukkige samenloop van omstandigheden?
Of moest het zo lopen: heeft het lot dit zo van tevoren bepaald? Of heeft een hogere
macht (God?) hier de hand in? Niemand kan hier iets bewijzen. Maar wat geloof jij?
En wat zegt het geloof over deze dingen? Kom zondag 4 februari naar de eerste
“kleintje kerk” dienst: een korte dienst van ongeveer een half uurtje. Maar dat is niet
het enige verschil met een gewone kerkdienst. We gebruiken You Tube, er is een
enkel gebed, een toespraakje dat aan het denken zet, tot slot een lied om mee te
zingen (als je wilt). Bedoeld voor iedereen, maar speciaal voor jou als je tussen de
18 en 35 jaar bent. We beginnen 12.00 u. in de Höftekerk. Maar vanaf 11.00 u kun je
al in de Schakel terecht voor een kop koffie. Een goed begin van de zondagmor- gen
en de nieuwe week! Platform voor kerken (ds. de Lange)
Noaberlunch. Waar: "de Esch''. Datum: 14 februari 2018. Tijd: 11.00 uur - 13.30 uur.
Voor wie: Een ieder die het leuk vindt om er aan mee te doen. Kosten: Geen.
Opgave t/m maandag 12 februari tot 18.00 uur. Tel. 262216 of per email
jtmeerveld@hotmal.com
Het DJP stopt, maar de kleding- en boekenbeurs gaat door! U kunt uw boeken en
kleding blijven inleveren op de bekende adressen waaronder de fam. De Weerd,
Klinkerweg 4. De beurs wordt gehouden in De Schakel, op 6 en 7 april. De opbrengst is deze keer voor Gods Golden Acre en de overgebleven kleding gaat weder-
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om naar diverse goede doelen. Namens de stuurgroep, Iena Imminga, Marjan de
Vries, Jeannet Evers, Gerda van der Wel
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar de
container achter de Hessenwegkerk.
Indien u nog niet uw toezegging Kerkbalans 2018 heeft ingeleverd, dan verzoeken
wij u dit z.s.m. te doen. Vanaf heden is het ook mogelijk dit via onze website
www.pknhardenbergheemse.nl te doen. Graag zien wij u toezegging voor 1 februari
tegemoet. Alvast bedankt voor uw medewerking. College van Kerkrentmeesters
VoTo. Anders dan in de folder van VoTo vermeld is op zondagavond 4 februari de
avonddienst om 19 uur in de Stephanuskerk een dienst van tekst en muziek waarin
het koor ‘Samen op Weg’ meewerkt. Voorganger is ds. Piet Langbroek en het thema
is “Just another day…”
Wij als vrouwenvereniging "In dienst der kerk "staan ook weer op de boekenmarkt
zoals de afgelopen jaren met de verkoop van gebreide sokken en sloffen en koek en
cake voor de Activiteitencommissie. Nu is onze vraag wie wil/kan voor onze verkoop nog iets bakken. U kunt het afgeven bij Martha Kamphuis, Jan Vermeerstraat
38, tel.nr. 263327.
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencomm. van de Witte of Lambertuskerk op zaterdag 10 februari 2018 weer een boekenmarkt. Ruimt u nog boeken of
oude ansichtkaarten (dorp en stadsafbeelding) op en wilt u ze voor dit doel beschikbaar stellen. Kunt u contact opnemen met fam. G.J. van Faassen tel. 0523-263081
(06 25505104) of mail gerritjan.truus@hotmail.nl
Vakantie Bijbel Week 2018. De voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Week
2018 zijn alweer in volle gang. Het VBW kernteam (groepje mensen die de grote
lijnen uitzetten) is bij elkaar geweest en er is alweer heel wat voorwerk gedaan. Er is
gebeden, vergaderd, een thema gekozen en gekeken naar wat er zoal nodig is voor
dit stukje evangelisatiewerk onder de basisschoolkinderen van Hardenberg en omgeving. Graag willen wij nu een beroep doen op jullie, als medewerkers, om samen
met ons weer een mooi programma te kunnen neerzetten. Vele handen maken immers licht werk! De Vakantie Bijbel Week 2018 wordt gehouden in de voorjaarsvakantie, op dinsdag 27, woensdag 28 februari en donderdag 1 maart, in het Greijdanus College aan de Burgemeester Schuitestraat 7a in Hardenberg. Programma:
*Alle dagen zijn alle basisschoolkinderen welkom vanaf 09.30 uur, we beginnen om
09.50 uur en het programma duurt tot 12.00 uur. *Donderdagavond van 19.00 20.00 uur is de familie avond voor familie en vrienden. Help je mee? We zoeken
medewerkers die de kinderen een warm hart toe- dragen, jong of (al wat) oud(er),
iedereen die deze gelegenheid wil benutten om Gods licht en liefde te laten schijnen.
We zoeken mensen die houden van zingen, muziek maken, knutselen, spelletje
spelen, koekjes en snoepjes uitdelen etc. etc. Mogen we ook (weer) op jou rekenen?
Voor meer informatie, ga naar de website: www.vakantiebijbelweekhardenberg.nl
Voor opgave, vul a.u.b. bijgaand vragenformulier in en stuur deze via e-mail naar
bijbelweek hardenberg@gmail.com De twee medewerkersbijeenkomsten zijn
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gepland op: *Woensdag 31 januari 2018 om 19.30 uur (in het Greijdanus College in
Hardenberg) *Woensdag 21 februari 2018 om 19.30 uur (in het Greijdanus College
in Hardenberg). Graag tot ziens! Namens het VBW kernteam, Aly Jurjens

Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijd:
dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur en kunt u collectemunten halen. Donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur kunt u collectemunten halen in De Esch.
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Dhr. A. Boertien, Spaanskamp 28 is deze week weer thuisgekomen na
een operatieve ingreep aan zijn hart. Thuis zal hij verder moeten herstellen. Mw.
Martha Veurink, Ommerweg 14a, zal de komende paar maanden een aantal
chemokuren ondergaan. We wensen haar en haar man Henk veel sterkte toe.
Heel hartelijke bedankt voor de prachtige bloemen die ik afgelopen zondag mocht
ontvangen. Gerrie Meinen-Knol
Viering van het H. Avondmaal. Het is gebruikelijk in onze kerk dat de viering van
het H. Avondmaal lopend en zittend word gevierd. Ook met grote en kleine bekers
en met alcoholvrije wijn. Na opmerkingen van verschillende gemeenteleden zijn we
ons gaan beraden over de wijze van viering. We hebben gekozen voor een andere
vorm. Zondag 28 januari a.s. vieren we voor het eerst in deze nieuwe stijl. Gemeenteleden die het H. Avondmaal zittend willen vieren gaan in de 2de en 3de kerkbank
van het midden blok zitten, die hiervoor gereserveerd zijn. De diakenen halen brood
en wijn en gaan samen met de ouderlingen aan tafel zitten. De ambtsdragers krijgen
als eerste brood en wijn, en daarna worden de mensen in de kerkbanken voorzien
van brood en wijn. De kerkgangers die het H. Avondmaal lopend vieren worden
vervolgens genodigd door de diaken. De wijn (met alcohol! ) zit in de grote bekers
en in de kleine bekertjes zit druivensap. We hopen hiermee aan alle verzoeken en
wensen tegemoet te zijn gekomen en horen graag van u, hoe u deze nieuwe stijl van
H. Avondmaal viering ervaart. De Diaconie
Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 1 februari om 20.00 uur in de
Esch.
Vacatures in de wijk Heemser Esch. Zoals u weet hebben we meerdere vacatures
voor ambtstdragers in onze wijkgemeente. Voor dit mooie werk in de gemeente
hebben we mensen nodig. Wij willen u dringend vragen eens na te denken over
wat uzelf kunt bijdragen. Het werk in de kerkenraad gebeurt in harmonie en met
veel plezier. Dat blijkt uit het feit dat sommige kerkenraadsleden hun termijn 1x
of zelfs 2x verlengen. Bovendien leert u ervan en kan uw geloof er dieper en
rijker door worden, volgens de ervaringen van kerkenraadsleden. Ook voor contactpersonen zijn er een aantal vacatures. Wat kunt u doen?: *Meld uzelf aan
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*Attendeer de kerkenraad op gemeenteleden uit uw wijk, die u wel geschikt
vindt. *Stuur een mail naar de scriba: g.h.vd.spoel@home.nl. of doe een briefje
in de collectezak.
Wie zingt er mee? In de Hessenweg zouden we in samenspraak met de (jong-)
volwassenen van de 25+ kring en de kerkenraad eens willen kijken of we het zingen
van opwekkingsliederen in de Hessenwegkerk vorm kunnen geven. Veel mensen
zijn enthousiast en na wat puzzelen ligt er nu ook een eerste plan... > We zoeken
enthousiastelingen die met ons willen starten in een 'koortje'. Doel is een groep
samenstellen waarin iedereen (jong en oud!) mag aanschuiven, ook de niet ervaren
zangers en zangeressen. > Samen met Anneke Hamberg studeren we op 2 of 3
donderdagavonden een klein aantal liederen in om mee te starten. Anneke kan ons
verschillende settingen aanleren (meerstemmig zingen, dus). Bij gebrek aan een
muziekband, kunnen we instrumentale MP3 bestanden gebruiken om bij mee te
zingen. > Daarna proberen we het bij te houden door eens in de zoveel tijd voor
kerktijd een nieuw lied in te oefenen. > De liederen die we instuderen kunnen
beluisterd worden door de gemeente in de erediensten of misschien kan er wel
meegezongen worden! We starten op donderdag 15 februari in de Esch. Laten we
eens bij elkaar gaan zitten en kijken wat haalbaar is. Wie vindt het leuk om naast de
prachtige liederen uit het liedboek ook eens iets anders te zingen? Meld je aan bij
via en kom om 19.00 uur naar de Esch naast de Hessenwegkerk; je bent van harte
welkom! Vriendelijke groet, Elise Pothof en Hester op de Haar Jeugdouderlingen
Hessenwegkerk Heemse op-de-haar@hotmail.com
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 OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail: f.g.odink@planet.nl
Wijkgemeente Heemse West
Overleden. Zaterdag 20 januari jl. is op 52-jarige leeftijd Gerritdina (Gea) Woelders-Grootoonk, Brandweg 5a, overleden. Zij was al enige tijd ziek. De crematieplechtigheid heeft plaatsgevonden op zaterdag 27 januari. We wensen haar man
Hendrikus en de kinderen veel sterkte en de nabijheid van God toe.
Onze zieken. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, is weer in Oostloorn. In het
Hardenbergse ziekenhuis verblijft dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4. Dhr. H.A. Mulder, Polenweg 9, verblijft in het Vechtdalhuis te Hardenberg (Karel Doormanlaan
17, 7772 XW). Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden. In Clara Feyoena Heem verblijven mw. M.J. Slotman-Pullen, Ulfershof 12 en
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mw. H. Kerkdijk-ter Wielen, Burg. Schuitestraat 80. We denken ook aan allen die
zorgen hebben binnen hun gezin, familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken
niet in onze aandacht en gebeden!
Hartelijk dank voor alle meeleven dat ik van u mocht ontvangen voor, tijdens en na
mijn verblijf in het ziekenhuis. Het gaat goed met mij. G.J. Kerkdijk, Scholtensdijk 26
Hartelijk bedankt voor het prachtige bloemstuk dat ik afgelopen zondag mocht ontvangen vanuit de Witte of Lambertuskerk. Ook bedankt voor de kaarten, bezoekjes
en telefoontjes tijdens het ziekenhuisverblijf en bij thuiskomst. Fijn dat er zo wordt
meegeleefd vanuit de kerk het heeft mij goed gedaan. G. Eshuis-Waterink. Grote
Esweg 11
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. Diny de Jong, Hundekovenstraat 3, is deze week opgenomen voor een
operatie in het Röpcke Zweers ziekenhuis en is al het goed is inmiddels weer thuis.
Marrie Kemkes, Avondvoorde 3 is vorige week gedotterd in Zwolle. Zij mocht
dezelf- de avond naar het ziekenhuis in Hardenberg terug. Zij is weer thuis nader
onderzoek volgt nog. We denken ook aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin,
familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden
of kaartje!
Vandaag zondag, is er weer een tienerdienst in Matrix. Jan Veneman gaan onder de
kerkdienst van 9.30 uur de tienerdienst verzorgen in een aparte ruimte. Het thema is
complimenten. 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. Jullie zijn van
harte welkom!! Groetjes de Tienerdienst.
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: pcmarslanden@pknhardenberg
heemse.nl. In dat geval wordt u z.s.m. teruggebeld of gemaild.
Kopij voor Kerkcontact kunt schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail: f.g.odink@planet.nl
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