KERKCONTACT van de wijkgemeenten
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www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet; afscheid
Ouderling dhr. E. van Faassen / Diaken: mevr. W. Meier
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort;
doopdienst
Ouderling: mevr. M. Flim / Diaken: dhr. W. Herbert
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. M. Bril / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. E. Odink
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mevr. H. Hubert
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: dhr. H.J. Broekroelofs / Diaken: mevr. D. Habers
Organist: dhr. E. Nijzink
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. A. Zweers, Zwolle
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. P.E.G. Wiekeraad;
Uelsen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Zijl, Lemele
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek
Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Uitleg liturgische schikking 1e advent, Jesaja 40: 1-11. Advent beleven is op
pad gaan en uitzien naar een nieuw perspectief. Ondanks alle chaos, onrust
en geweld van deze tijd is er toch het licht van de verwachting. De Heer zal
voor mensen zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Het paarse

kleed laat zien dat Advent is begonnen. Katoenplant: symbool voor de
schapen. Het zand: symbool voor de woestijn. De stenen in de schikking
verwijzen naar de “hardheid” van de tijd. De grassen staan symbool voor
ons gevoel van kwetsbaarheid om daar tegenin te “roepen”. Het prikkeldraad
verwijst naar het onrecht en kwaad in deze wereld.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. Reiling en mevr. T. van Faassen
Volgende week: Fam. G.J. Otten 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: Lisanne en Marlies Eshuis
Volgende week: Jennie Altena en Mieke Kerkdijk
Het is vandaag de eerste zondag van advent. De eerste adventskaars wordt
aangestoken. De kinderen beginnen met het advents/kerstproject. En we
mogen twee kinderen dopen: Lieve ter Wijlen en Hugo Otten. Een feestelijke dienst dus. Inez Pot verzorgt de Schriftlezing. De avonddienst in de
Stephanuskerk is een vesperdienst waarin ds. Noordmans voorgaat. Een
gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst (De uitgewerkte orde van dienst ontvangt u bij
binnenkomst van de kerk). De eerste adventskaars wordt aangestoken; we
zingen het éérste couplet van het kaarsenlied; intochtslied: Ps. 25a; moment
voor persoonlijk gebed; votum en groet; lied: 504 (Hemelhoog) - de dopelingen worden binnengebracht; we luisteren naar het doopformulier; lied:
79: 1,2 (Geroepen om te zingen); doopgebed; drie vragen aan de ouders; de
kinderen mogen naar de doopvont komen; bediening van de heilige doop;
een vraag aan de gemeente (gemeente gaat staan); we zingen de dopeling en
de ouders staande toe: lied 363; overhandiging van doopkaart; de kinderen
gaan naar de kinderkerk; dankzegging en gebed om verlichting met de
Heilige Geest; schriftlezing: Lucas 1: 5-25; lied: 442; verkondiging;
orgelspel - kinderen komen terug in de kerk; projectlied: God zal met je zijn
(zie liederenblad); dankgebed en voorbeden; inzameling van de gaven;
slotlied: 461; wegzending en zegen; gezongen 'amen' (3x);
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. C. Welleweerd-Strijker en dhr. A. Meijer
Volgende week: Mevr. Hutten-Bril; Mevr. Stegeman-Grendelman en mevr.
A. Mensink
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Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Carlos Scherpen
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: Jennie Schröer: gr. 1-4; Jacoba Nijzink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Petra Veurink; Lisa Kappert;
Volgende week: Renate Bruins; Jacoba Nijzink
Lector: Ina Muis
Orde van de morgendienst: Het thema van de morgendienst is: “Ik zorg voor
jou.” Lied 126: 1 en 2, Onze Hulp en Groet, Aansteken van de Adventskaars,
Lied 433, gebed, KND, projectlied, Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11/
Lucas 3: 3-6, wij luisteren naar: Comfort Ye (Young Messiah)
https://www.youtube.com/watch?v=F3a9N2DTLX8, Lied 439: 1,2 en 4,
preek, Lied 126a, gebeden, collecte, Lied 444, zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Odink; Volgende week: fam. Brunink
Kindernevendienst: Gerdien Borger: gr. 1-4; Alien van den Akker : gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Lizeth ten Have; Willy de Haan; Doreen Olsman
Volgende week: Gerja Kuiperij; Mirjam Hakkers
Orde van de morgendienst: -voor de dienst zingt de familie Nijmeijer; *De
Heer is mijn Herder *Prachtige God *De rivier; afkondigingen; zingen:
kaarsenlied Geroepen om te zingen 24:1,2; aansteken adventskaars; staande
zingen: Lied 149:3; bemoediging en groet; gebed van verootmoediging; lied
868:1; sketch (Kindernevendienst); bij de projectverbeelding (Kindernevendienst); kinderen gaan naar de nevendienst; familie Nijmeijer zingt *Groot is
uw trouw o Heer *Onbeschrijfelijk; gebed; schriftlezing: Lucas 15: 20-24;
zingen Opwekking 488); preek; zingen Opwekking 518) (onder het naspel
komen de kinderen terug uit de nevendienst); Hierna zingen we het projectlied; familie Nijmeijer zingt *Fundament *Tienduizend redenen; gebeden;
collecte familie Nijmeijer zingt *Hoor ons loflied; staande zingen Opwekking 602; ambtelijk afscheid ds. Martin Voet wij volgen de Orde voor het
afscheid van een dienaar des Woords.; zegen; toespraken; kinderen kunnen
opgehaald worden uit de oppas; Dankwoord; na de dienst zingt de familie
Nijmeijer *Heer, ik prijs uw grote naam *Prijs Adonai.
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Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Jesaja 5:8-17; dinsdag: Jesaja 5:18-24; woensdag:
Jesaja 5:25-30; donderdag: Jeremia 25:27-38; vrijdag: Jeremia 26:1-9;
zaterdag: Jeremia 26:10-24; zondag: Jeremia 27:1-11
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Z. Vinke-Altena, Esweg 5, uit de Witte of Lambertuskerk naar mevr. H. Bakker-Heldt, Burgermeester Bramerstraat 88, en uit
de Matrix naar fam. v.d. Veen Boesemeer 2.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
4 dec. Dhr. L. de Haan, Loorlaan 30, 7773 AM Hardenberg, 80 jaar
4 dec. Dhr. B. Everts, Hesselinkstraat 1. 7771 WE Hardenberg, 75 jaar
5 dec. Dhr. M. Kerssies, Hessenweg 13, 7771 CH Hardenberg, 79 jaar
9 dec. Dhr. L.J. Oosterveen, Clara Feyoena Heem, 87 jaar
9 dec. Mevr. G.H. Lensink- Kemink, Schoutenhof 63, 7773 CC Hardenberg, 84 jaar
9 dec. Mevr. K. Drenthen-Bakker, Oostloorn, kamer 157a, 94 jaar
9 dec. Mevr. J. Nijman- Woertel, Clara Feyoena Heem, 82 jaar
10 dec. Mevr. G. Meilink-Timmer, Havenweg 122, 7772 AG Hardenberg,
86 jaar
Voorbedendoosje Hessenwegkerk en Witte of Lambertuskerk. Er staat een
voorbeden doosje op de balie in de Esch en er staat een voorbedendoosje
onder de toren in de Witte of Lambertuskerk. U kunt thuis uw voorbede op
papier zetten en vervolgens in het witte voorbedendoosje leggen.
Beste kniepertjesbakkers. December komt er weer aan. en dan gaan we weer
knieperties bakken. Dit jaar doen we het anders. We beginnen op dinsdag 5
december om 14.00 uur tot 17.00 uur. En dan gaan we op woensdagmorgen
6 december door met bakken van 9.00 tot 12.00 uur daarna heeft Jaap een
heerlijke maaltijd voor ons klaar staan. Allemaal van harte welkom. Voor
meer informatie kunt u terecht bij Ineke Meinen, tel 0523265077.
Cadeautjesmarkt verkoopdagen. Sinds september zijn we elke woensdag
morgen weer samen geweest in de Schakel om leuke dingen te maken voor
de verkoop. We gaan ook nog kerststukjes, kransen etc. maken en natuurlijk
knieperties bakken in de Esch. Zin om mee te doen? Kom dan naar de Esch
voor een gezellige en productieve dag. Data: dinsdag 5 dec. van 13.00 tot
17.00 uur, woensdag 6 dec., donderdag 7 dec. en vrijdag 8 dec. Van 9.00 tot
17.00 uur in de Esch. De verkoopdagen: donderdag 7 december van 14.00
tot 16.30 uur in de Schakel, vrijdag 8 december van 9.00 tot 16.00 uur bij de
papiercontainer achter de Esch, zaterdag 9 december van 10.00 tot 13.00 in
De Esch, tevens kunt u hier genieten van koffie met appelgebak, kop erwten-
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soep en/of broodje hamburger. Zaterdag 16 december van 11.00 tot 17.00
uur op de kerstmarkt in Hardenberg. De opbrengst komt dit jaar geheel ten
goede van de voedselbank, Stichting Twentse Wensambulance en De Zonnebloem afd. Hardenberg. Wij zien u graag op een van deze dagen. Miny Bril
tel. 264877, Janny Reinds tel. 260381, Hilly Barelds tel. 270888 of Roelie
Stoeten tel. 270870.
VOTO. Op donderdag 7 december 2017 is er een bijeenkomst over de
kerk van de toekomst. De inleiding wordt verzorgd door ds. Nynke
Dijkstra-Algra. Zij is predikant in algemene dienst voor missionair werk.
De avond wordt gehouden in de Schakel en begint om 20.00 uur. De
bijeenkomst staat onder leiding van ds. P. Langbroek.
Kerstattenties kunt u ophalen op 12 december tussen 18.30 uur – 19.30 uur
uit De Esch.
Een groet van de gemeente: Het ligt in de bedoeling om ter gelegenheid van
de Kerstdagen namens de wijkgemeenten Heemser Esch, Heemse-West en
de Marslanden een groet te sturen aan gemeenteleden die tijdens deze dagen
niet thuis kunnen zijn. We denken aan militairen, aan zeevarenden aan ......
enz., vult u zelf maar in. De scriba, tel. 265768 - of per e-mail:
g.h.vd.spoel@home.nl ontvangt graag van ouders en/of andere familieleden,
vrienden, de naam en het adres en voor de groet wordt gezorgd.
Kerstzang 1e Kerstdag in Oostloorn, Clara Feyoena Heem en RZ-ziekenhuis.
Net als voorgaande jaren gaan we weer bekende christelijke kerstliederen
zingen op 1e Kerstdag 25 dec. a.s. voor de bewoners en zieken in Clara
Feyoena Heem, Oostloorn en R.Z. ziekenhuis in Hardenberg onder muzikale
begeleiding van de familie Nijmeijer uit Bergentheim. Dus, hou je van zinen? Zing dan mee! Iedereen is van harte welkom, ook als je geen geoefende
zanger bent. Het tijdschema en de routing is veranderd ten opzichte van
voorgaande jaren. Tijdschema: 7.00u aanvang in Oostloorn; 8.30u koffiepauze, daarna gaat 1 groep naar RZ-ziekenhuis, de andere groep naar Clara
Feyoena Heem; 9.00u zingen in RZ-ziekenhuis en/of in Clara Feyoena
Heem; 10.15u einde (vroeg genoeg om nog naar een “gewone kerkdienst”
te kunnen en vóór aanvang van de diensten in de tehuizen). NB: Aanmelden
is niet nodig en tussentijds “instappen” mag natuurlijk ook! niet vergeten,
zet het alvast in je agenda, want je bezorgt daarmee de luisteraars,
medezangers en jezelf(!) een gezegende Kerst. Meer weten? Bel met Jet
Hiemstra (tel. 260789), Harry Overweg (tel. 264687) of Marja Nijmeijer
(tel. 232694).
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Voor het maken van kerstbakjes voor de verkoop op zaterdag 16 december
zijn wij op zoek naar: bakjes, kerstspullen en groen. Wie kan ons hier aan
helpen? Voor meer info: Janneke Meijer, tel: 266687 /06-57050404, Erica
Meijerink, tel: 260666 / 06-33580001. De kerstviering in het dialect wordt
gehouden op zaterdag 16 december om 14.00 uur in de Stephanuskerk.
Voor het maken van kerstbakjes zijn we nog op zoek naar bakjes, kerstspullen en zijn we nog op zoek naar Skimmia. Voor info: Janneke Meijer, tel.
266687/06-57050404, Erica Meijerink, tel: 260666 /06-33580001
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
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Voor sommige mensen onder ons zijn het spannende tijden.
We leven mee met hen die zich niet zo prettig voelen om welke reden dan
ook. Dat zij de liefde van God in mensen om hen heen mogen ervaren.
Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 7 december 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 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
Onze zieken. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn
(kmr. 157a). Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis 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!
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As zondag start het kerstproject van de Kinderkerk. We gaan het over de
overbekende verhalen van Jozef en Maria, maar ook Zacharia en Elisabeth
en natuurlijk Johannes en de geboorte van Jezus hebben. Tijdens de adventsperiode gaan we in onze eigen ruimte werken met een doorlopende verwerking die de kinderen aan het einde van het project mee naar huis mogen
nemen. Wilt u het uitgereikte stencil met het kaarsenlied en het projectlied
weer terug leggen na de dienst? groetjes, Leiding van de Kinderkerk.
Hartelijk dank voor het mooie boeket bloemen wat ik zondag van de kerk
mocht ontvangen, ook wil ik hierbij iedereen hartelijk bedanken voor de
vele kaarten en bezoekjes tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en Clara en
bij mijn thuiskomst. Met vr. groeten, Minie Jans.
Ik wil graag iedereen bedanken voor de bezoekjes telefoontjes kaarten en
bloemen van uit de kerk uit Heemse voor mijn opname in het ziekenhuis en
in Clara Feyoena Heem. Het heeft mij heel goed. Hennie Bakker Heldt
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. Wim Schepers, Kamferbekestraat 26, is in Clara om te revalideren. Hopelijk is hij voor de Kerst thuis. Zijn vrouw Tine is begonnen met
chemokuren. Veel sterkte! Gerton Odink, Veldsinklaan 22 is nog bezig met
chemokuren. Janny van der Velde, Loorlaan 4 begint met een hormoonkuur.
Ook voor jullie veel sterkte! Heleen de Bruin, van Kouwenborchstraat 75
heeft twee weken in het ziekenhuis gelegen en is nu weer thuis. Bertin van
der veen, Moonenlaan 66 merkt langzaam wat vooruitgang aan zijn knie.
Dinsdag werd Esmee Slot, van Foreestallee 36/A in Groningen geopereerd
aan haar knie. De operatie is goed geslaagd en ze gaat al weer vooruit.
Marslandendiensten. Vandaag, eerste Advent, is het mijn afscheidsdienst.
Fijn dat je er bent! Het zal gaan over “de verloren zoon”. We lezen Lucas
15:20-24. Ik ben er erg blij mee dat de familie Nijmeijer medewerking
verleent aan deze dienst. Volgende week, tweede advent, gaat ds. A. Zweers
uit Zwolle voor.
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Afscheid. Vandaag neem ik afscheid van de Marslanden, en afscheid, na
35 jaar, van een mooi beroep. Gelukkig kan ik me na mijn emeritaat
gewoon predikant blijven noemen. Ik wil iedereen bedanken waarmee ik
mocht samenwerken en die ik mocht ontmoeten. Het werken in de
Marslanden heb ik 10 jaar lang als een cadeautje ervaren. Bedankt dat
jullie dit met mij wilden uitpakken. Ds. Martin Voet.
Vandaag nemen we afscheid van Martin in een speciale kerkdienst. Afgelopen vrijdag was er een informele bijeenkomst in het Boomstammenrestaurant. We bedanken Martin voor zijn inzet en goede samenwerking met
onze wijkgemeente.

Crisispastoraat. Vanwege het emeritaat van ds. Martin Voet en de opstart
van de nieuwe invulling van het pastorale team zal er in december 2017 en
begin januari 2018 alleen invulling aan pastoraat gegeven worden bij
crisissituaties of overlijden. Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen
via: 06 – 20535961. Vervolgens zal er een beschikbare dominee of kerkelijk
werker worden ingeschakeld.
Beroepingscommissie. We zijn inmiddels druk bezig met het samenstellen
van een beroepingscommissie. Enkele personen hebben reeds toegezegd of
denken hier nog over na. Wel zijn we nog specifiek op zoek naar iemand die
de jongeren binnen onze wijkgemeente wil vertegenwoordigen. Ben jij tussen de 15 en 25 jaar en lijkt het je leuk om mee op zoek te gaan naar een
nieuwe dominee, meld je dan aan bij Piet Landstra via scribamarslanden@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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