Afgelopen zondag werd ik verrast met de bloemen uit de Matrix, heel fijn.
Hartelijk bedankt, Tinneke Goverts, Schoutenhof 61.
Tienerkerk. Vorige week zondag was de eerste tienerkerk in de Matrix. Er
waren 17 tieners aanwezig. Een mooi aantal om mee te beginnen. Fijn
Gerdie, dat zo’n initiatief gelijk een succes is. Theresia bedankt voor jouw
leiding.
Bezoekproject 55-65 jaar. Tussen januari en april gaan gemeenteleden op
bezoek bij gemeenteleden. Dit jaar in de leeftijdscategorie 55-65 jaar. We
hopen op zinvolle bezoeken. Het gaat ons om het gesprek. We hopen zo te
horen hoe deze gemeenteleden in het leven staan en wat hen bezighoudt.
Wie weet horen we ook hoe ze in het geloof staan en wat de kerk daarin
betekent.
Ontmoetingsavonden. In maart houden we weer ontmoetingsavonden in
onze wijk. Dit keer is het thema: Deel je leven. We sluiten aan bij het
landelijk jaarthema. De uitnodiging voor een van de avonden zat bij de actie
kerkbalans. Tegelijk met kerkbalans wordt dit antwoord weer opgehaald. We
hopen dat je mee doet. Zo zijn we samen verbonden en delen we ons leven.
Omdat dominee Martin Voet een tijd niet werkt vanwege zijn knieoperatie,
zullen er tot Pasen andere, soms onbekende, predikanten en voorgangers
zijn. Voor pastoraat kun je terecht bij Ellen Kolthof, tel 262583, per email:
eikolthof@ziggo.nl of bij Erik van Faassen, tel. 266384, of per email:
e.vanfaassen1@lijbrandt.nl
Kopij voor Kerkcontact schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
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E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. J. Woltinge, Zwolle
Ouderling: fam. Stegeman / Diaken: mevr. W. Meier
Organist: dhr. N. Aalbers
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. P.E.G. Wiekeraad,
Uelsen
Ouderling: dhr. H. Polman / Diaken: dhr. J. Jans
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; Heilig Avondmaal
Ouderling: dhr. J. Noorlander / Diaken: mevr. R. Noorlander
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. D.A. Brienen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. G. Overweg
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stefanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange
Ouderling: dhr. J. Muis / Diaken: mevr. J. Feenstra
Organist: dhr. T. Broekroelofs
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. L.H. Woord, Ens
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. M. Oostenbrink, Zwolle
19.00 uur: Stefanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; Thomasviering
Bij de diensten
Collecten: 1 Leprazending; 2 ; Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
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Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. D. van Dijk en dhr. H. Olsman
Volgende week: Mevr. J. Ypma-Okma en dhr. W. Herbert

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: Rina Zandman en Jolanda Pasveer
Volgende week: Annie Otten en Jannie Hakkers
Goed dat u/jij er bent. Voorganger is vanmorgen ds. P.E.G. Wiekeraad
uit Uelsen. Voor de avonddienst in de Stephanuskerk staat ds. De Lange
op het rooster. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Voorzang: Ps.66:1; Votum en Groet;
Ps. 31:1,6; Wetslezing; Psalm 31:15; Verootm. en schuldbel.; Lied:1008:1;
Gen. verk.; Lied:1008:3; Gebed; Lied v.d.maand; Schriftlezing 1 Samuel
22:5; 1 Samuel 23:1-5; Psalm 31:1-6 en 23; Lied 769:1,5; Verkondiging;
Lied 518:1; Voorbeden; Evang.Liedbundel 405:1-3;
Dat eens de Heer zal komen / in deze wereldtijd / en lang vervlogen dromen
vertaalt in werkelijkheid. / De volkeren zal dopen / in vrede en in recht,
daar mogen wij op hopen, / Hij doet al wat Hij zegt.
Dat eens de Heer zal komen / met allen, groot en klein, / die door de dood
ontnomen / allang gestorven zijn, / om ieder vrij te kopen / die dan nog
wordt geknecht / daar mogen wij op hopen, / Hij doet al wat Hij zegt.
Dat eens de Heer zal komen / en heel de schepping juicht, / de bloemen en
de bomen, / de zon, de maan zich buigt, / de wolf het lam leert lopen, / de
leeuw niet langer vecht, / daar mogen wij op hopen / Hij doet al wat Hij zegt.
Zegen; Lied 415:3.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. J. Meilink-Bouma en mevr. M. Bril; Volgende
week: Mevr. H.T. Hietland; mevr. R.A. Ledegang en dhr. H. van Groningen
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com.
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.

Ik heb ze afgelopen zondag mogen ontvangen vanuit de Witte of Lambertus
kerk te Heemse, waarvoor mijn dank. Met vriendelijke groet. Hanneke
Schuurman, Castorstraat 26.
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de vele telefoontjes en kaarten voor
mijn verjaardag. Groeten, Mans Slotman. Clara Fyoena Heem, de Sikkel 25.
Dienst 5 februari a.s. In de dienst van 5 februari zullen ouderling-scriba Roel
Schoemaker en diaken Wim Herbert worden herbevestigd. Mw. Thabitha
Warmer, Capellastraat 13, zal de gelofte van geheimhouding afleggen. Zij
heeft zich bereid verklaard bezoekmedewerkster te worden voor die gemeenteleden die wel een (extra) bezoekje kunnen gebruiken en waar de predikant
of de ouderling niet of nauwelijks aan toekomen. Het zou mooi zijn als u uw
waardering laat blijken door aanwezig te zijn in de dienst.
Actie Kerkbalans. De kerkenraad zou graag de lopers van de actie Kerkbalans willen bedanken voor hun inzet. Zonder jullie waren de enveloppen
niet rond gebracht en weer opgehaald. Hartelijk dank allemaal.
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, telf. 250225 voor donderdag 18.00
uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Wij noemen: Gerton Odink, Veldsinklaan 22, Annie Otter,
Kamferbekestraat 34. Henny Overweg, Blanckvoorallee 24, is afgelopen
maandag geopereerd en donderdag kwam ze weer thuis. De kleine Emma
Zwiers, dochter van Christian en Heleen, Edelinckstr. 112 ligt nog in het
UMCG en elke dag is het weer anders en spannend. Dhr. Meindert Veurink,
Blanckvoortallee 32, wordt maandag a.s. opgenomen in het ziekenhuis in
Almelo (ZGT, Zilvermeeuw 1, 7609 PP). Hij zal daar – en dat is sneller en
dus positiever dan verwacht – worden geopereerd aan slokdarmkanker. We
leven mee met hem en zijn vrouw! Wim Pinkster, Kamferbekestraat 32 en
Wim Schepers Kamferbekestraat 26 zijn weer thuisgekomen uit Clara.

Kindernevendienst: Hester op de Haar: gr. 1-4; Jolanda Scherpen: gr. 5-8
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Henk was een zorgzame, liefdevolle man. In zijn leven stond de ander
centraal, een sociaal bewogen man. Hij ging behoedzaam met mensen om.
Na het overlijden van zijn vrouw Gé was hij nu bijna 20 jaar getrouwd met
Pie. Zijn gezondheid ging na de kerst snel erg achteruit. Liefdevol omringd
door zijn vrouw en kinderen is hij in alle rust en in stil vertrouwen op God
heen gegaan. Afgelopen donderdag is hij na een dankdienst voor zijn leven
in de Hessenwegkerk, begraven op de begraafplaats “Dennenhof” in Den
Ham. We leven mee met zijn vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die hem dierbaar waren
Na een aantal weken in het ziekenhuis en een zware hartoperatie ben ik
gelukkig weer thuis aan de Lentersdijk 5a in Rheezerveen. Na thuiskomst
kreeg ik op zondag de bloemen uit de Hessenwegkerk. Hiervoor wil ik u,
mede namens Hannelore hartelijk bedanken. Met een vriendelijke groet, Jan
Veurink.
Afgelopen zondag werden we verrast met de bloemen uit de kerk. Hartelijk
dank. Fam. Nijman, Rheezerveenseweg 30.
Vandaag vieren we het Heilig Avondmaal. De viering is lopend en met
alcoholvrije wijn, dus voor jong en oud!
Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 2 februari om 20.00
uur in de Esch.
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 schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, 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. A. Lenters-Stoeten, Lentersdijk 2, krijgt chemobehandelingen. Dhr. L. Jonkeren, Venneweg 5, verblijft nu in Isala te Zwolle. Dhr.
J.H. Geertman, Berkenlaan 29, verblijft in het Röpcke Zweers Ziekenhuis in
Hardenberg. Laten wij de zieken niet vergeten in onze aandacht en gebeden.
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Oppasdienst vandaag: Linda Nijman; Elise Pothof
Volgende week: Renate Bruins; Celine Stoevelaar
Orde voor de morgendienst. Het thema van vanmorgen is: “Je mag gelukkig
zijn”! Ps. 1:1,2; Onze Hulp en Groet; Lied 305; Gebed; KND; Wegzendlied:
531:1,3; Bijbellezing: Psalm 1 en Math. 5: 1-12; Lied 783; Preek; Lied 395
(collecte tijdens lied); Avondmaal; Lied 371 (Onze Vader); Lied 379 (tijdens
avondmaal); Dankgebed; Lied 416; zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Nijboer; Volgende week: fam. Meilink
Kindernevendienst: Marjon van der Veen; gr. 1-4; Gerdien Borger; Michelle
Wassing: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Wendy Lambers; Karin Wilpshaar
Volgende week: Mirjam Meilink; Jeanien Nijman; Doreen Olsman
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Matteüs 5:13-26; dinsdag: Matteüs 5:27-37; woensdag: Matteüs 5:38-48; donderdag: Psalm 48; vrijdag: 2 Kron. 3:1-14; zaterdag: 2 Kron. 3:15–4:10; zondag: 2 Kron. 4:11–5:1
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Nijman, Rheezerveenseweg 30, uit de Witte of Lambertuskerk naar mevr. H. Schuurman, Castorsrtaat 26, en uit de Matrix naar
Tinneke Goverts, Schoutenhof 61.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
30 jan. Mevr. H. Triemstra-Kootstra, Zwaluwstraat 13, 7771 AR Hardenberg, 86 jaar
30 jan. Mevr. L. Wesselink- Richter, Ervenweg 56, 7773 DX Hardenberg, 82
jaar
2 febr. Dhr. J. Meinen, Heemserveldweg 3, 7796 HW Heemserveen, 86 jaar
4 febr. Dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4, 7796 HJ Heemserveen, 79 jaar
5 febr. Mevr. A. Kampman- Runhaar, Rembrandtstraat 23, 7771 XE Hardenberg, 84 jaar
5 febr. Mevr. P.H. Kooi- Venema, Mercuriuslaan 21, 7771 EG Hardenberg,
84 jaar
5 febr. Mevr. J.F. Olthof- Dekker, Jan Vermeerstraat 76, 7771 WP Hardenberg, 80 jaar
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SIEN-dienst. In de Gereformeerde Kerk, Bouwstraat 17 te Ommen, vindt
vanmiddag om 15.00 uur een aangepaste kerkdienst plaats voor mensen met
een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien - Regio
Ommen (voorheen Philadelphia). Voorganger in deze dienst is Ds. R.R.J. de
Bruijn. 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 koffie, thee en fris.
De Heemser Cantorij repeteert niet op de dinsdagen 31 januari en 7 februari
2017. Op dinsdag 14 februari is de eerstvolgende repetitie van 18.30 tot
19.30 uur in gebouw "Aerninckhoff". Voor de uitvoering van de MatteüsPassie van Dick Troost op de avond van Goede Vrijdag 14 april zijn wij nog
steeds op zoek naar zangers/zangeressen. Info en opgave: Lambert Zandman,
tel. 264266.
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar
de container achter de Hessenwegkerk.
Sirkelslag Young/ vrijdag 3 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 3 februari a.s. vanaf 19.00 uur
in De Esch. Het thema is: Sterk & Dapper! 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
Wij als vrouwenvereniging "In dienst der kerk " staan ook dit jaar op 4
februari weer op de boekenmarkt, met de verkoop van alles wat gemaakt,
gebreid of gebakken is, om te verkopen voor de activiteitencommissie ten
bate van "het witte kerkje ". Wie wil/kan nog iets maken, breien of bakken?
U kunt het afgeven bij Martha Kamphuis, J. Vermeerstraat 38, te. 263327
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencomm. in en rond de
Witte of Lambertuskerk, op zaterdag 4 februari 2017 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 of mail
gerritjan.truus@hotmail.nl
Op 4 februari geven Ronald Knol en Harold Kooij samen met het Chr.
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Mannenkoor Steenwijk onder leiding van Marco Hoorn een concert in de
Hessenwegkerk te Heemse. Een koor met prachtige mannenstemmen, een
pianist en organist met onnavolgbaar improvisatietalent. Allemaal ingrediënten voor een prachtige avond, waarin u zelf ook aan bod komt bij de samenzang met het koor en instrumentalisten. Kaarten verkrijgbaar aan de zaal.
Aanvang 19.30 uur. Entree €10,-. Kinderen tot 12 jr. gratis.
Volgende week zondag 5 februari 2017 zal er tijdens de eerst rondgang
gecollecteerd gaan worden voor de Werelddiaconaatzondag. Het thema van
deze Zondag is "Boeren verdienen meer met biologische nootmuskaat". 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.: Werelddiaconaat
zondag. De ZWO commissie
Kleding en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 31 maart van
18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 1 april van 10:00 tot 13:00
uur wordt er weer een kleding en boekenbeurs gehouden in de
Schakel. De opbrengst is bestemd voor het Diaconaal Jongeren Project.
Heeft u thuis nog goede, bruikbare kleding (ook graag kinderkleding) en
boeken voor dit doel, dan kunt u deze inleveren op de volgende adressen:
fam.de Weerd, Klinkerweg 4; fam. Feenstra, Vechtvoorde 2; fam. Blaak,
Eiberhof 21; fam. Imminga, Ondermaat 22; fam. van der Velde, Loorlaan 4;
fam. van Faassen, Eendekroos 15; fam. Bakker, Ganzebloem 6; fam. Heidotting, Löhnisweg 1; fam. Klokkers, Zwaluwstraat 6. De niet verkochte kleding gaat eveneens naar een goed doel! Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met o.a. het sorteren van de kleding / boeken in
de weken voorafgaand aan de kledingbeurs, het sjouwen van de dozen het
uitpakken van de kleding en boeken. Voor meer informatie : Iena Imminga,
tel: 262832 of ienaimminga@live.nl
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijden:
dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur, donderdagavond: 19.00 tot 20.00 uur.

Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Op vrijdag 20 januari is overleden Hendrik Reiling op de
leeftijd van 91 jaar. Hij woonde met zijn vrouw Pie aan de Kolibriestraat 1.
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