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. Kerkelijk werker: Ellen Kolthof, tel. 262583, eikolthof@ziggo.nl
(met ook een goede groet).
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.

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

zondag 28 mei 2017; 11e jaargang nr. 22.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
Ouderling: mevr. G. Odink / Diaken: dhr. P. Meijer
Organist: dhr. N. Aalbers
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Scholing, Hoogeveen
Ouderling: mevr. M. Flim / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. E.H. Lamberink
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. H. van Groningen / Diaken: dhr. J. Hamhuis
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” dhr. E. Odink
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: mevr. F. de Weerd / Diaken: mevr. H. Broekroelofs
Organist: dhr. E. Nijzink
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. J.F. Berkhof, Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalder: ds. W. v.d. Wel
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Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. P.R. Pot en dhr. W. Herbert
Volgende week: Fam. G.J. Smit en mevr. H. Platjes
Koster: dhr. B. v.d. Poll, tel. 264313, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Hetty Wolbink en Ellen Nijeboer
Volgende week: Geurtje Reijerse en Gerlinde Odink
Goed, dat u/jij er bent! Op deze zondag na Hemelvaartsdag, die ook wel
'weeszondag' wordt genoemd, is ds. Scholing uit Hoogeveen de voorganger.
Voor de avonddienst in de Stephanuskerk staat ds Noordmans op het rooster.
Medewerking wordt verleend door Praiseband Evidence uit Vriezenveen.
Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Ps. 145:1; Stil Gebed; Votum en groet; Ps.
145:2; Gebed van Verootmoediging; Ps. 119:40 – Uw woord is een lamp
ELB 262 –
daarna Ps. 119:49 – afsluiten met ELB 262; Romeinen 13:8-14 (NBV); Gez.
207:1,2,4;Gebed om opening van het Woord; Gez. 167: 1; gesprekje met de
kinderen – daarna gaan zij naar de kinderkerk; Schriftle- zing Handelingen
1:1-14 (NBV); Gez. 663:1,2; Verkondiging; Gez. 834:1,2, 3; Dankgebed/
Voorbede; Collecte; Zingen: Evangelische Liedbundel 140:1, 2,3;
Zegen; Gez. 415:3.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. J.P. Welleweerd-Koops en dhr. B. Everts
Volgende week: Fam. J. Odink-Immink en mevr. H. Op de Haar
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Erwin Schröer
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: Mariska de Vries: gr. 1-4; Jolanda Scherpen: gr. 5-8
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Tienerdienst: Vandaag is er weer een tienerdienst in Matrix. Jan Veneman
gaat onder de kerkdienst van 9.30 uur de tienerdienst verzorgen in een aparte
ruimte. De tienerdienst is voor jeugd voor het voortgezet onder- wijs. 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 28 mei en 25 juni. Het thema van deze zondag is “Sport en Geloof”.
Jullie zijn van harte welkom!! In de maanden juli en augustus zullen er geen
tienerdiensten plaats vinden.
De beste wensen. Na 1,5 jaar moet ik afscheid nemen van mijn werk in de
Marslanden. Wat zijn er fijne contacten ontstaan! We liepen even een eindje
samen op, we leefden mee met elkaar en we hebben ons laten bemoedigen
door God. Vanaf nu gaan we weer apart van elkaar onze eigen weg. Daarom
wens ik u allen nu het beste. Ik wens u dat er velen zijn die met u meelopen.
Want Gods liefde laat zich ook zien in de mensen om ons heen. Ik wens u
veel plezier en levenslust. Ik wens u de tijd om datgene te doen wat u
belangrijk vindt. Ik wens u geluk. Ik wens u de nabijheid en de zegen van
God, zijn troost en kracht. Ik wens u dankbaarheid. Het gaat u goed!
Met warme groet. Ellen Kolthof
Afscheid Ellen Kolthof. Op 1 juni neemt onze kerkelijke werker Ellen
Kolthof afscheid van onze wijkgemeente. Vanwege de bezuinigingen stopt
haar contract. Dat vinden wij jammer. Wij danken Ellen voor haar inzet voor
de Marslanden. We denken met name aan het pastoraat en het jeugdwerk.
We wensen haar veel geluk en zegen in haar leven. En we spreken de wens
uit dat ze snel weer werk zal vinden. In de dienst van 28 mei zal aandacht
aan dit afscheid worden besteed. De kerkenraad.
Sing Inn. Zondag 11 juni is er om 19.30 uur en niet om 19.00 uur een SING
INN in het park bij de Matrix. Dus tussen Boesemeer en Ervenweg. We
zingen dan onder leiding van een samengestelde band een aantal liederen.
Dit is een gezamenlijke activiteit van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in
de Mars- landen en onze PKN wijkgemeente de Marslanden. Dit omdat het
mooi is om samen te zingen en ook goed is voor de onderlinge verbinding.
Jij komt toch ook? Bij slecht weer wijken we uit naar de Levensbron.
Rond het Pinksterweekend kun je je voor pastorale noodgevallen wenden
tot kerkelijk werker Neeltje Jonkers tel 263744
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Ik was heel blij en verrast toen ik zondag de bloemen uit de kerk kreeg
heel hartelijk bedankt daarvoor. Hartelijke groeten Mw G. NijlandRaben.

Oppasdienst vandaag: Elise Pothof; Petra Veurink
Volgende week: Mariska de Vries; Lisa Kappert
Lector: Hans Roepers

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
18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Nabericht. Vorige week was Ilse Wiersma net overleden, zodat ik geen
gegevens had voor in het kerkcontact. Graag willen we haar wat meer eer
brengen en daarom nogmaals daarover een bericht: Op 18 mei is overleden
Ilse Natasja Wiersma, echtgenoot van Ruud Vogelaar en moeder van Belana
en Rolf-Arend. Ilse is maar 48 jaar geworden. Afgelopen woensdag is haar
leven gevierd en hebben we op verschillende manieren en met verschillende
vormen afscheid genomen. We hebben mogen putten uit de krachtbronnen
van Ilse zelf en ze is daarna begraven in Bergentheim, dichtbij haar grootouders. Het was hartverwarmend dat er zovelen waren die hun meeleven
kwamen tonen. We leven mee met haar hele familie, die nu verder moet met
een lege plaats. We wensen hen de kracht toe en de troost van onze God!

Orde voor de morgendienst. Het thema van vanmorgen is: “Houd je
mond niet!” Lied 126a, Onze Hulp en Groet, Lied 211: 1, een 4, film,
Lied 663, gebed, KND, wegzendlied 288, Joh. 15: 26-6:4, Lied 670,
preek, Lied 675, gebed, collecte, Lied 686, zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Mulder; Volgende week: fam. Odink
Kindernevendienst: Marjon van der Veen: gr. 1-4; fam. Grootenhuis: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Alien van de Akker; Mirjam Hakkers; Indi van
Faassen; Volgende week: Janien Nijman; Lizeth ten Have; Meike Olsman

Onze zieken. Dit keer geen namen. We denken aan hen die worstelen met
een langdurige ziekte. Aan hen die een groot gemis in hun leven meedragen. Aan hen die eenzaam zijn, financiële zorgen hebben of met een verslaving te maken hebben. En aan allen niet in dit rijtje genoemd. Als je
wilt dat ik langs kom, laat je dit dan even weten?

Orde voor de kerkschoolgezinsdienst met groep 3. Thema: de ark van Noach
en de regenboog als teken van het verbond. Zingen: -kaarsenlied 287: 1, 2;
bemoediging en groet; Lied 283: 1,2,5; gebed; luisterlied No no no no
Noach, inleiding op de dienst; kinderen komen voorin zitten; Het verhaal
van Noach in 12 stappen; Zingen: Ken je dit verhaal? Gebed; zingen: Kom
aan boord; kinderen gaan weer bij de ouders zitten; preek, tijdens preek
zingen: Regenboog; zingen: 10.000 redenen; gebed; collecte; zingen: 838: 1
en 3; zegen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: 3 Johannes; dinsdag: Ezechiël 8:1-18; woensdag:
Ezechiël 9:1-11; donderdag: Ezechiël 10:1-22; vrijdag Ezechiël 11:1-13;
zaterdag: Ezechiël 11:14-25; zondag: Psalm 87

Jubileum: 2 juni zijn Wiecher en Gre de Goede, Ervenweg 74, 7773 DX,
50 jaar getrouwd. We feliciteren jullie en allen die jullie lief en dierbaar
zijn van harte. We gedenken als kerk in dankbaarheid de jaren dat jullie
koster waren in de Hessenwegkerk.

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Kampman- Runhaar, Rembrandtstraat 23, uit de Witte of
Lambertuskerk naar mevr. G. Nijland-Raben, Oostloorn, en uit de Matrix
naar Dick Schepers, Molckenbourstraat 55.

Marslandendiensten. Vandaag gaat Ellen Kolthof voor in een kerkschoolgezinsdienst met groep 3 (juf Lisette, Truus, Marita en Janneke). Thema:
de ark van Noach en de regenboog als teken van het verbond. Volgende
week gaat Ellen weer voor en wordt dat een feest van de Geest!

Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
30 mei: mevr. A. de Bruijn- Vredeveld, Schoutenhof 63/8 7773 CC Hardenberg, 83 jaar
31 mei: dhr. G. Mulder, Stoetendijk 3, 7797 RH Rheezerveen, 79 jaar
2 juni: mevr. B. Bolman-Eshuis, Kolibriestraat 13, 7771 CA Hardenberg,
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77 jaar
4 juni: dhr. J. Odink, Rheezerveenseweg 49, 7797 HB Rheezerveen, 78 jaar
Praisedienst: De dienst in de Stephanuskerk vanavond om19.00 uur is een
Praisedienst met de Praiseband Evidence, uit Vriezenveen. De band begeleidt ons ook bij de samenzang. Jong en oud hartelijk welkom! Voorganger
is ds. Noordmans.
Volgende week zondag 4 juni 2017 zal er tijdens de eerst rondgang gecollecteerd gaan worden voor de Pinksterzendingszondag. Het thema van deze
zondag is "Kerkopbouw in afgelegen dorpen in Nicaragua". Er zullen vandaag en volgende week zondag vóór en tijdens de dienst beamerpresentaties
gegeven worden over de collecte. Er zal vandaag bij de uitgang of een folder
aan u worden uitgereikt over de collecte of een folder naast de kerknieuwsen/ kerkcontacten liggen om mee te nemen. Daar zullen volgende week ook
folders liggen om mee te nemen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op
rek.nr. NL45RABO0324964862 t.n.v. De penningmeester Z.W.O. van de
P.K.N. Hardenberg - Heemse o.v.v. Bijdrage zending. De ZWO commissie
De uitgifte van collectemunten in Radewijk vervalt op 4 juni en 2 juli i.v.m.
afwezigheid van de koster. Op 25 juni en 2 augustus heeft u daar gelegenheid om collectemunten te halen.
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar
de container achter de Hessenwegkerk.
Gospelavond in de Wanne, woensdag 7 juni van 19.00 tot 20.15 uur. Een
vrolijke avond met mooie muziek, de zanggroep Only One Way treedt op.
Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis.
Nacht van Gebed. Op vrijdagavond 16 juni 2017 staat de Smidse, Frits de
Zwerverlaan 1 in Heemse, open voor alle christenen uit Hardenberg en
omgeving. We staan een avond en nacht stil bij onze vervolgde broers en
zussen elders op de wereld. Met elkaar willen we vanaf 20.30 uur luisteren
naar een spreekster, die komt vertellen over een land waar christenvervolging gaande is. Hoe gaan christenen in dat land daarmee om? En wat kunnen
wij, westerse christenen met veel vrijheid, voor hen betekenen? Van 22.00 6.00 uur gaan we met elkaar bidden voor vervolgde christenen wereldwijd.
Daarbij maken we gebruik van de gebeds-dvd van Open Doors. Tussendoor
is er ruimte voor ontmoeting. Ook zullen we eten en drinken tijdens de
nacht om goed wakker te blijven. Jongeren zijn ook van harte welkom! U
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bent niet verplicht de hele nacht te blijven. Er zal een collecte gehouden
worden voor de Vervolgde Kerk. Voor meer informatie kunt u kijken op de
website van Open Doors www.opendoors.nl of bellen met Jannita Polman
0529-455516.
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. J. Veldhuizen, Meteoorplein 8, is vorige week opgenomen
in het RZZ. Hij heeft een bacteriële ontsteking in het bloed en wordt daarvoor behandeld. Mw. Hennie Hutten-van Loo, Zonnelaan 14, is in CFH (
revalidatie-unit).
Huwelijksjubileum: Dhr. en mw. Doldersum-Okken, P. de Hooghstraat 6,
zijn 2 juni 50 jaar getrouwd. We wensen hen samen met hun kinderen en
kleinkinderen nog vele gezegende jaren toe.
Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 1 juni om 20.00 uur
in de Esch. Rapportages en brieven bestemd voor de WKK vergadering van
woensdag 14 juni kunnen ingeleverd worden tot donderdag 1 juni voor 16.00
uur bij de scriba: Uranuslaan 7. (e-mail: g.h.vd.spoel@home.nl).
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
Onze zieken. Mw. G. Nijland-Raben, de Spinde 14, verblijft tijdelijk in
Oostloorn (kamer133).Mw.G.H. Sturris-Bouwhuis, de Spinde 13, verblijft
(tijdelijk) in zorg-centrum Aleida Kramer in Coevorden.
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