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

zondag 3 juni 2018; 12e jaargang nr. 22.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: dhr. J.W, van de Kamp, Elburg
Ouderling: dhr. E. Odink / Diaken: dhr. P. Meijer
Organist: dhr. B. Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Scholing, Hoogeveen
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. B. Schraa / Diaken: dhr. J. Hamhuis
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. R.P. Heij
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mevr. M. Veenstra
Organist: dhr. J.H. Harsevoort
10.30 uur: Schoutenhof: dhr. G. Overweg
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. J. Noorlander / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: mevr. A. Hamberg
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans; H.A.
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch / Heemse West: ds. L. van

Rikxoort
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds

Odink- Immink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Mw. H. Wolbink en dhr. J. Jans
Volgende week: Geen dienst
Koster: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Ellen Nijeboer; Volgende week: Geen dienst
Fijn, dat u/jij er bent! Vanmorgen gaat ds. Scholing uit Hoogeveen voor. De
avonddienst wordt gehouden in de Stephanuskerk. De voorganger is ds.
Dorgelo. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Ps. 65:1,2; Stil Gebed; Votum en Groet
Zingen Klein Gloria; Gebed van Verootmoediging; Lied 908:5; Leefregel
Lied 908:6; Gebed Verlichting Heilige Geest; Lied 972:7 en 8 - daarna gaan
de kinderen naar de kinderen nevendienst; Schriftlezing Marcus 4:1-9
(NBV); Lied 315:1; Schriftlezing Marcus 4:10-20 (NBV); Gezang 315:3
Verkondiging; Zingen: Leid mij Heer Evangelische Liedbundel 186a:1,2
Dankzegging en Voorbede; Collecte; Gezang 978:1 en 4; Zegen
Gezang 415:3
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. Lenters- van Lenthe en dhr. K. Bakker
Volgende week: Fam. G. Grendelman en dhr. H. van Groningen
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: Esther van Dijk: gr. 1-4; Jolanda Scherpen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Marike Veurink; Jacoba Nijzink
Volgende week: Jacoba Nijzink
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Lector: Fred Hamhuis
Wijkgemeente Marslanden
Verrast, blij, en hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik mocht
ontvangen vanuit de Matrix Kerk op zondag 27 mei. Met een hartelijke groet
Harm Hindriks, Edelinckstraat 18, 7773 CG Hardenberg.
Wijkkerkenraad en Beroepingscommissie: Op dinsdag 22 mei zijn de AK en
de Wijkkerkenraad unaniem akkoord gegaan met de kandidaat predikant.
Ook de collega’s hebben een gesprek gehad met ds. Yvonne van Benthem en
hadden geen bezwaren. Als laatste mochten de gemeenteleden zich uitspreken. Dit is gedaan op woensdag 30 mei tijdens de gemeentebijeenkomst in
het Boomstammenrestaurant. Eerst heeft de beroepingscommissie verslag
gedaan van de beroepingsprocedure en verteld hoe en wat ze gedaan hebben
om een nieuwe predikant te vinden voor onze wijk. Ook was de kandidaat
predikant aanwezig, ds. Yvonne van Benthem. Zij heeft zichzelf voorgesteld
aan de aanwezigen. Er waren veel vragen van en aan ds. Van Benthem.
Daarna is er, zoals de procedure voorschrijft, gestemd. Alle aanwezige doopen belijdende leden van 18 jaar en ouder uit onze wijk zijn stemgerechtigd
en hebben hun stem uitgebracht. In totaal zijn er 65 stemmen uitgebracht,
hiervan 65 stemmen voor en 0 stemmen tegen. Daarmee hebben ook de
gemeenteleden unaniem ingestemd om ds. Yvonne van Benthem te beroepen. Er is nog een wachttijd van 5 dagen, binnen deze 5 dagen mogen gemeenteleden uit wijk Marslanden bezwaar aantekenen tegen de gevolgde
procedure. Daarna mag de Wijkkerkenraad met instemming van de AK ds.
Yvonne van Benthem beroepen. Hopelijk kunnen we dat op 5 juni gaan
doen. Ds. Yvonne van Benthem heeft dan nog het recht op bedenktijd, maar
we hopen dat we de beroeping nu snel kunnen afronden.
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 in deze dienst
is Mevrouw Ellen Kolthof. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd!
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
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Orde van de morgendienst: Vanmorgen vieren wij met elkaar het avondmaal.
Het thema vanmorgen is: “Job is niet jarig!” Lied 22: 1 en 8, Onze Hulp en
Groet, Lied 216, gebed, KND, Lied 288, Job 1: 6-12 en 20-22, Lied 945,
preek, Lied 376: 1 en 4, Lied 377 en 379 tijdens de viering van het
avondmaal, dankgebed, Lied 422, zegen, amen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Mulder; Volgende week: fam. Odink
Kindernevendienst: Marcia Zoomer / Truus Meinen: gr. 1-4; Dianne
Waterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jeanien Nijman; Marieke Brunink
Volgende week: Karin Wilpshaar; Jacobien Hein
Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster: maandag: Job 1:13-22; dinsdag: Job 2:1-13; Woensdag:
Job 3:1-26; donderdag: Psalm 12; vrijdag Marcus 3:7-19; zaterdag: Marcus
3:20-35; zondag: Marcus 4:1-9
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. IJ.A. van der Velde en dhr. G. Kelder, Molenplein 16, uit
de Witte of Lambertuskerk naar, en uit de Matrix naar dhr. H. Hindriks,
Edelinckstraat 18.
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.
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.
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
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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.
Inspiratieavond Buddy Project Hardenberg. Dinsdagavond 19 juni is er
vanaf 20.00 uur een inspiratieavond in de Sjaloomkerk, Hessenweg 57 in
Heemse. Graag nodigt de Werkgroep Diaconaal Platform u daarvoor uit!
Kom geheel vrijblijvend langs en laat u informeren. Het derde Buddy Project
Hardenberg zal in september starten. Van harte aanbevolen. De Diaconie.
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 20.00 uur kunt u collectemunten halen in De Esch.

Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. H. Meier - Schoemaker , Rembrandtstraat 19, gaat begin
volgende week naar Oostloorn, Bellefleur 014. We hopen dat ze daar snel
mag wennen en verder kan revalideren.
Vorige week zondag werd ik blij verrast met de bloemen van de kerk die ik
mocht ontvangen voor mijn 88e verjaardag. Hartelijk dank daarvoor!
Mvg, Mevr. Eertje Hoen.
Hartelijk dank voor de kaarten, telefoontjes en bezoeken die ik tijdens mijn
verblijf in Clara Feyoena Heem mocht ontvangen. Hartelijk dank, Henk
Koops.
Viering van het H. Avondmaal. Vandaag vieren we weer het H. Avondmaal
lopend en zittend . Met grote en kleine bekers en met wijn en druivensap.
Gemeenteleden die het H. Avondmaal zittend willen vieren gaan in de 2 de ,
3de en 4de kerkbank van het middenblok zitten, die hiervoor gereserveerd
zijn. De ambtsdragers krijgen als eerste brood en wijn, en daarna ontvangen
de gemeenteleden in de kerkbanken brood en wijn. De gemeenteleden 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. Een goede viering gewenst! De Diaconie
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Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 7 juni om 20.00 uur
in de Esch. Rapportages en brieven bestemd voor de WKK vergadering van
donderdag 21 juni kunnen ingeleverd worden tot donderdag 7 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 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. H.J. Warmink-Waterink, Grote Esweg 13, verblijft in
Dimence, gebouw Rielerenk, ouderen somatiek, Nico Bolkesteinlaan 65,
7416 SE Deventer. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in
Oostloorn. 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!
Huwelijksjubileum. Donderdag 7 juni is het 50 jaar geleden dat Bé Wolbink
en Hillie Mulder elkaar het jawoord gaven. Dat hopen ze dan ook te vieren
met allen die hen lief zijn. Bé en Hillie zijn er dankbaar voor. Van harte
gefeliciteerd met het gouden huwelijksjubileum. We bidden: ‘Laat z’ elkander toegenegen, telkens weer uw stem verstaan. Ga hen voor op al uw
wegen, doen hen schuilen in uw naam.’
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
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