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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet; Heilig Avondmaal
Ouderling: dhr. E. van Faassen / Diaken: dhr. M. Lambers
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort;
Heilig Avondmaal
Ouderling: mevr. H. Otten / Diaken: dhr. W. Herbert
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; Heilig Avondmaal
Ouderling: dhr. K. Bakker / Diaken: dhr. A.J. Odink
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. D.S. Dreschler
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek
Ouderling: dhr. W. Meinen / Diaken: dhr. A. Odink
Organist: dhr. E. Nijzink
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch / Heemse West: ds. L. van
Rikxoort; Startzondag
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans, zangdienst

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; uitgang: onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Smit en mevr. H. Platjes
Volgende week: Geen dienst
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: Antje en Nathalie Hutten
Volgende week: Geen dienst
Vanmorgen vieren we het heilig avondmaal. De Schriftlezing is uit Marcus
8:1-10. Daarin lezen we het tweede verhaal van de broodvermenigvuldiging.
Een aantal exegeten/uitleggers is van mening dat het hier om een zgn.
doublet gaat. Het zou met andere woorden om één gebeurtenis gaan die twee
keer verteld wordt. Ik geloof daar niets van. De verhalen verschillen teveel
van elkaar. Maar wat zou het ons te zeggen kunnen hebben? Daar gaat het
vanmorgen over. De avonddienst wordt in de Stephanuskerk in Hardenberg
gehouden. Een goede en gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst. intochtslied: Psalm 36:2; moment voor persoonlijk gebed; gezongen votum; groet; gezongen amen

Psalm 139b; voorbereiding op de viering van
het heilig avondmaal (verootmoediging, gebed,
genadeverkondiging); lied: 836: 4 en 5; gebed
om verlichting met de Heilige Geest; voor de
kinderen; schriftlezing: Marcus 8: 1 - 10; lied:
Psalm 23c; verkondiging; gezongen geloofsbelijdenis: 340b; onderwijzing
bij het avondmaal; inzameling van de gaven, terwijl wij zingen: Psalm 107:
1, 2 en 3 (de kinderen komen terug in de kerk); gebed; nodiging;
gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel); dankzegging ;
slotlied: 653: 2 en 7; gezongen 'amen' (3x); orgelspel
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Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. J.W. van Braak-de Lange en dhr. B.J.P. Schraa
Volgende week: Fam. J. Meilink-Bouma en mevr. A. Mensink
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; Esther van der Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Elise Pothof; Feronia Dorgelo- Schotterd
Volgende week: Jacoba Nijzink; Linda Nijman
Lector: Marjo Marissen

Orde van de morgendienst: Vanmorgen vieren wij met elkaar het Heilig
Avondmaal. Het thema van de dienst is: “Korban ofwel aan de Heer
gewijd.” Lied 139: 1 en 2, Onze Hulp, 146C: 1, 4 en 7, verootmoediging en
schuldbelijdenis, Lied 836: 1 en 4, genadeverkondiging, gebed, Lied 288,
Marcus 7: 1-16, 31-37, Lied 534, preek, Lied 344 (collecte tijdens dit lied),
avondmaal, Lied 395: 1 en 4, Tijdens avondmaal: Lied 389 en 379: 4, 5 en
6, dankgebed, slotlied 378, zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Zoer; Volgende week: fam. Hein
Kindernevendienst: Marjon van der Veen: gr. 1-4; Alien van den Akker;
Rebecca van der veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Karin Wilpshaar; Melanie Lamberink; Doreen Olsman
Volgende week: Jeanien Nijman; Willy de Haan; Meike Olsman
Orde voor de morgendienst. We zingen kaarsenlied: Geroepen om te zingen
24:1,2; Lied 103:1; Bemoediging en groet; Zingen: Klein Gloria; kinderen
gaan naar de nevendienst; Gebed van toenadering; Lied 305:1,2; Gebed;
Schriftlezing Johannes 1:29-34; Lied 487:3; Preek; Gez. 291 oude liedboek
(Kinderen komen terug uit de nevendienst); Collecte; Viering Avondmaal;
Wij bereiden ons voor op de viering (tijdens het lied worden brood en wijn
symbolisch binnengebracht); Gezang 381:1,2; *lezen Tafelgebed tijdens
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welke we zingen Lied 405:4; *-samen bidden van het Onze Vader *Gemeenschap van brood en wijn (lopende viering) *Tijdens rondgaan zingen we (4
liederen) 1.: Lied 704; 2. Lied 885; 3. Lied 886; 4. Lied 416; Gebeden;
kinderen uit de oppas mogen worden opgehaald terwijl de organist speelt.;
Lied 634; Zegen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Matteüs 17:24–18:9; dinsdag: Galaten 1:1-12;
Woensdag: Galaten 1:13-24; donderdag: Galaten 2:1-14; vrijdag Galaten
2:15-21; zaterdag: Galaten 3:1-14; zondag: Galaten 3:15-29
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Witte of Lambertuskerk gebracht naar dhr. J. Bennink, De Spinde 67, en uit de Matrix naar
Egbert en Gina Odink, Veldsinklaan 34
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
5 sept. Dhr. E. Otten, Collendoornerdijk 6, 7798 CJ Collendoorn, 85 jaar
5 sept. Mevr. A. Meijerink-Spoelman, Middenweg 1/A, 7798 CP Collendoorn, 80 jaar
5 sept. Mevr. A.J. Jurjens- Hofsink, Brandweg 8, 7771 DB Hardenberg, 79
jaar
7 sept. Dhr. L.J. Westeneng, Blanckvoortallee 26, 7773 AT Hardenberg, 82
jaar
7 sept. Dhr. J.W. van Lingen, Ervenweg 58, 7773 DX Hardenberg, 81 jaar
9 sept. Mevr. M. Snieder- Bloemendaal, Clara Feyoena Heem, 96 jaar
10 sept. Dhr. J. Streutker, Onderveldsweg 5, 7795 DC Diffelen, 78 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.
Avonddiensten Stephanuskerk. Op vijf zondagavonden houden we van 19.00
tot 20.00 uur in de Stephanuskerk een thematische dienst waarbij een thema
uit het boek ‘Liberaal christendom’ aan de orde komt. (uitgave Skandalon
2016). Deze diensten staan onder leiding van Piet Langbroek, wijkpredikant
Baalderveld. De dienst is opgebouwd uit 6 x 10 minuten: open Begin – het
Thema – de Kern – een Gesprek – Vervolg – open Einde. De laatste dienst in
deze serie is op zondagavond 3 september. Thema is “Wie en wat is Jezus?”
en we bespreken hoofdstuk 5 en 6 uit het boek. Een citaat en mooie vraag:
‘Wat kunnen we aan Jezus herontdekken over God en onszelf als we achter
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alle beeldvorming onbevangen en ontvankelijk luisteren naar wat het
evangelie en andere heilige teksten over hem verkondigen?’
Musical Judas. Nog even een herinnering: Donderdag 7 september gaan wij
beginnen met de repetities voor de musical Judas. Heb je je nog niet opgegeven en toch zin om mee te doen, het kan nog, van harte welkom!! Waar: De
Wanne – Baalderveld. 19.30 uur staat de koffie klaar en wij starten om 19.45
uur. Tot donderdag, de stuurgroep!
Zaterdag 9 september a.s. Samen zingen in de Höftekerk, christelijke liederen van toen en nu muzikale medewerking wordt verleend door Herman
Boerman (orgel), Marije Pouwels (viool), Jan Souman (piano), Mariska
Schagen (sopraan) en Gerrit Plaggenmarsch (trompet) aanvang 19.30 uur er
wordt een collecte gehouden voor S.P.G.H. Stichting paardrijden gehandicapten Hardenberg e.o.
STARTZONDAG 2017. Zondag 10 september is ook de startzondag in
Heemse. We beginnen deze dag met een gezamenlijke dienst in de Hessenwegkerk, voorganger ds. L. van Rikxoort met de feestelijke medewerking
van het koor: Le mot Chanté uit Sibculo. Na de dienst is er geen koffie bij de
kerk, maar deze gaan we ophalen bij het natuuractiviteitencentrum de Koppel. De bedoeling is dat we hier naar toe wandelen en onderweg met elkaar
in gesprek gaan. Maar ook op de fiets en met de auto kun je er prima komen,
laat dat je niet weerhouden om niet te komen. Bij de Koppel zijn er allerlei
activiteiten te doen voor jongeren en volwassenen. Zelfs op het water! Daarna gaan we via de parkeerplaats van de brandweerkazerne terug naar de
Witte of Lambertuskerk voor de afsluiting van de Startzondag. Ook fietsers
en autogangers graag via deze route omdat daar delen van een overheerlijke lunch geserveerd worden. Het wordt dus HAPPEN EN STAPPEN. We
hopen zo een goede start van het kerkelijk seizoen te maken. Tot dan, de
startzondagcommissie.
Zondagmiddagen voor alleengaanden: op 10 september starten we weer met
de zondagmiddagen voor alleengaanden in de boerderij in Baalder. De boerderij is open vanaf 14.30 uur. Waarom doen we dit ook al weer? Vraag aan
veel mensen die alleengaan naar wat het “vervelendste moment van de week
is” en heel vaak komt “zondagmiddag” als antwoord. Gewoon om dát
moment te doorbreken en er iets gezelligs van te maken zijn ze er: zondagmiddagen voor alleengaanden. Al een aantal jaren loopt het en met plezier.
Herkent u/je je in dit verhaal: gewoon een keer proberen! Welkom!
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VoTo. Nog even en dan begint het nieuwe seizoen in de kerk.
U krijgt binnenkort ons programma in een mooie folder
aangeboden. Deze folder wordt op elk adres van onze
PGHH bezorgd. Er staat een breed aanbod in de folder rondom het
jaarthema ‘Kerk- proeverij. Een open huis.’ De commissie vorming en
toerusting nodigt u van harte uit aan het programma deel te nemen. U kunt
zich tot 1 oktober op verschillende manieren aanmelden. Hartelijke groet en
graag tot ziens bij onze activiteiten. Mocht u de folder niet ontvangen, neem
dan contact op met uw wijkouderling of contactpersoon. Namens de VoTo
commissie wensen wij iedereen een inspirerend seizoen toe.
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. Mevrouw M. Koops verblijft nog in het Hospice.
Verhuisd. Na 46 jaar met veel plezier te hebben gewoond aan de
Rembrandt- straat in Heemse, zijn wij verhuisd naar Hardenberg. Wij
wensen u als ker- kelijke gemeente het allerbeste toe. Hartelijke groet, Marie
en Johannes Muis, Barbierstraat 25, 7772 WD Hardenberg.
Vandaag vieren we weer het Heilig Avondmaal. De viering is lopend en met
alcoholvrije wijn, dus voor jong en oud.
Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 7 september om
20.00 uur in de Esch. Rapportages en brieven bestemd voor de WKK
vergadering van woensdag 20 september kunnen ingeleverd worden tot
donderdag 7 september voor 16.00 uur bij de scriba: Uranuslaan 7. (e-mail:
g.h.vd.spoel@home.nl).
(Her)bevestiging ambtsdragers. We zijn heel dankbaar dat er gemeenteleden
bereid zijn gevonden een taak als ambtsdrager op zich te willen nemen of
voort te zetten. De bevestigingsdienst is zondagochtend 17 september. Wij
hopen dan als ouderling te bevestigen: Hans Roepers, Janine Roepers en
Elise Pothof. Jan Meilink hopen wij dan als diaken te kunnen bevestigen. Er
zal een herbevestiging zijn van :Mini Prins, Albert Meijer en Arjan Veurink
(ouderling), Willemien Bult en Johan Hamhuis (diaken). We nemen afscheid
van jeugdouderling Hester Op de Haar, ouderling Bé Everts en diaken
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Rachel Noorlander. De kerkenraad Heemser 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. Dhr. H. Bouwhuis, Berkenlaan 18, verblijft in Clara Feyoena
Heem (revalidatieunit 1, kamer 8). Vergeten we de zieken niet in onze
aandacht en gebeden!
Nieuw leven. Op 24 augustus hebben Frank en Daphne Takman-van Faassen
een dochter gekregen: Ilja Fenna. De dankbare ouders (en de grootouders)
feliciteren we harte met de nieuwe wereldburger en wensen we Gods zegen
bij het 'grootbrengen' van Ilja. Adres: Uranuslaan 14, 7771 EV Hardenberg.
Afgelopen zondag waren wij verrast met het mooie bloemstuk, dat wij uit de
kerk kregen. Hartelijk dank daarvoor. En ook voor de kaarten en telefoon.
Hartverwarmend. Fam. Bennink, De Spinde.
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, tel. 250225 voor donderdagavond
18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Janny van der Velde, Loorlaan 4 vervolgt haar behandeling.
Nog een hele weg. We denken aan hen die zorgen hebben over hun gezondheid en/of ouderdom. Als je wilt dat ik langs kom, laat je dit dan even
weten?

7

Zondagmorgen werden we verrast met de bloemen van de kerk. We
willeniedereen bedanken voor het meeleven na het overlijden van onze
kleinzoon Michal, het heeft ons goed gedaan. Gina en Egbert Odink
Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen van de kerk zondag 18
augustus op mijn 80e verjaardag. Ook de vele felicitaties en kaarten hebben
mij heel goed gedaan. Het is fijn dat mensen aan je denken. Hartelijk dank,
Hermien van Lingen
Marslandendiensten. Vandaag gaat ds. Martin Voet voor. We vieren het
avondmaal. Kracht van samen doen. Ons geloof roept regelmatig vraagtekens op. In de viering van het avondmaal krijgen we weer kracht om door te
gaan. Volgende week is de voorganger: mevr. Ellen Kolthof
Startzondag. Zondag 17 september is er Startzondag in de Marslanden.
Thema: Kerkproeverij/een open huis. Via Ensemble kun je je aanmelden.
Doen! Er staat ook een doos op de tafel bij de uitgang. Of aanmelden bij
Erik van Faassen( e.vanfaassen1@lijbrandt.nl) en Hannah en Berno Nijboer
(hannahpap@hotmail.com)
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
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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