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

Gemeente

zondag 30 april 2017 11e jaargang nr. 18.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. G. Vroegindeweij, Ermelo
Ouderling: dhr. E. Odink / Diaken: dhr. P. Meijer
Organist: dhr. N. Aalbers
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. H. Berends, Vriezenveen
Ouderling: mevr. H. Otten / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. M. Bril / Diaken: mevr. R. Noorlander
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. D.A. Brienen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. F. Leferink
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Noord: ds. G. Brandorff; Taizé dienst
Ouderling: mevr. J. Kampman / Diaken: dhr. F. Moeken
Pianist: dhr. D. Huijser; m.m.v. De Heemser Cantorij; o.l.v.
dhr. D. Huijser
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. A.E.N. de Bruin, Losser
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: mevr. N. Jonkers- Salomons
Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. M. Mulder en dhr. W. Herbert
Volgende week: Mevr. Y v.d. Velde/dhr. G. Kelder en dhr. J. Jans

Koster: dhr. B. v.d. Poll, tel. 264313, avonddienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Ina en Soria van Uffelen
Volgende week: Herma Mulder en Ruth v.d. Haar
Orde van de morgendienst: Afk.; Intochtslied: Lied 5:1,3; Votum en groet;
Verootmoediging en genadeverkondiging; Lied 302:1,4; Wetslezing; Lied
119:1,6; Gebed om de opening van het woord; Lied 183 en wegzendlied;
Schriftlezingen: Jesaja 40:1-8 en 1 Kor. 15:35-49; Lied 315:1,2,3; Verkondiging; Lied 769:1,4,6; Dankgebed en voorbede; Collecte; Slotzang: Lied
412 : 1 en 6; Zegen; Lied 708:1,6 (i.v.m. Koningsdag)
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Mevr. Hutten-Bril; mevr. Stegeman-Grendelman en
dhr. B.J.P. Schraa; Volgende week: Fam. J. Muis-Kelder en dhr. A.J. Veurink
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Arjan Veurink
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; Renate Bruins: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Judith Schröer; Linda Nijman
Volgende week: Danike Hamhuis; Marike Veurink
Lector: Ina Muis
Orde voor de morgendienst. In deze dienst hoopt Dennis Odink, Rheezerweg
49a, belijdenis af te leggen van zijn geloof. Het thema van vanmorgen is: “Ik
ben er voor jou.” Lied 116: 1, 6 en 8, Onze Hulp en Groet, Lied 216, Loflied
867, gebed, KND, wegzendlied: Lied van Luther, als je maar op God
vertrouwt: https://www.youtube.com/watch?v=MVskzLcCSD0, Bijbellezing: Ezechiël 34: 1-6 en 23, Lied 23, Bijbellezing: Johannes 10: 11-16, Lied
653: 1 en 6, preek, Lied 659, Geloofbelijdenis Lied 340b, geloofbelijdenis,
gebeden, collecte, slotlied: 912: 1, 2,3 en 5, zegen (amen 3x).
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: ?; Volgende week: fam. Kroon

2

Kindernevendienst: Marcia Zoomer; Truus Meinen: gr. 1-4; Alien van de
Akker; Dianne Waterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Karin Wilpshaar; Mirjam Hakkers
Volgende week: Lizeth ten Have; Melanie Lamberink; Meike Olsman
Stephanuskerk: Orde voor de avonddienst: Cantorij: lied 16b; Openingstekst uit Psalm 139; lied 338b; Gebed; lied 568; Evangelielezing: Mattheus
25: 31-46; lied 417; Korte overdenking: lied 256; Stilte; Lied 734; Voorbeden, afgewisseld met 301e; Onze Vader; lied 62a; Slotgebed en zegen, 3 x
Amen; Slotlied 895
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Johannes 21:15-25; dinsdag: Spreuken 13:1-12;
woensdag: Spreuken 13:13-25; donderdag: Johannes 9:1-12; vrijdag
Johannes 9:13-23; zaterdag: Johannes 9:24-41; zondag: Johannes 10:1-10
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. G. Meinen- Knol, Heemserveldweg 3, uit de Witte of
Lambertuskerk naar dhr. Schuurman, Castorstraat 26, en uit de Matrix naar
Saapke en André van Beveren, Blanckvoortallee 16.

Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
1 mei: mevr. H. Potgieter- Mollen, Schoutenhof 33/6, 7773 CC Hardenberg,
91 jaar
1 mei: dhr. F. Reinders, Capellastraat 19, 7771 XL Hardenberg, 77 jaar
2 mei: dhr. H. Bouwhuis, Berkenlaan 18, 7771 DD Hardenberg, 82 jaar
3 mei: mevr. G. Broekroelofs- Bril, Schoutenhof 33, 7773 CC Hardenberg,
87 jaar
3 mei: mevr. G.J. Geertman-Takman, Berkenlaan 29, 7771 DH Hardenberg,
87 jaar
4 mei: mevr. K. Lennips- Grootoonk, Weidehuisstraat 6, 7771 WD Hardenberg, 77 jaar
6 mei: mevr. A. Kelder- de Ruiter, Clara Feyoena Heem, 86 jaar
7 mei: mevr. A.G. Wijlen- Thalen, Spaanskamp 36, 7771 BT Hardenberg, 75
jaar
Op 4 mei vindt er geen uitgifte van collectemunten plaats in ‘de Esch’ i.v.m.
Dodenherdenking. Op 7 mei vindt er uitgifte van collectemunten plaats in
‘de Opgang’.
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar
de container achter de Hessenwegkerk.
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6 mei is er van 10-13 uur weer stekjesmarkt op het kerkplein in Radewijk.
Heeft u planten of tuingereedschap over voor t goede doel? Dan graag
aanleveren vóór 3 mei bij fam.Hutten, Hoogenweg 49, fam.Peeneman,
Lindeldijk 2, A en M. Schutte, Risaeusstraat 4.
Ouderengroep. Het seizoen van de Ouderenmiddagen zal afgesloten worden
met een etentje in de Esch, op donderdag 11 mei a.s. Aanvang 16.30 uur. We
beginnen met een drankje vooraf en gaan ongeveer 17.30 uur aan tafel. De
kosten zijn € 15,00 p.p. Telefonisch opgeven kan bij M. Oogjes, tel. 263661 of
bij J. Ros, tel. 260673. Voor vervoer kunt u bellen met G.J. Bolks, tel. 263005.
Misschien had u het al gehoord, maar het gaat door! Op naar een nieuwe
musical. Het is de 4e keer, dat wij dit als musical groep PKN gemeente Hardenberg gaan spelen. En wel in het weekend van 24 en 25 maart 2018, het
weekend voor de Pasen. De titel van de musical is: Op zoek naar Judas.
In de tijd naar Pasen het verhaal over Judas en de rol die hij speelde in het
leven van Jezus neer zetten. Wie was Judas, wat bezielde hem, waarom
maakte hij de keuzes die hij maakte? Enthousiast geworden? Kom dan donderdag 18 mei om 19.30 uur naar De Wanne. Kunnen wij u / jullie alles over
deze musical vertellen. Doordat de oefentijd vrij kort is, willen wij alvast voor
de zomervakantie alles regelen, zoals tekstboeken uitdelen, muziek en rolverdeling. Dan kunnen we na de zomervakantie direct starten. Wij hopen natuurlijk dat er met ons, heel veel zangers-zangeressen / toneelspelers / creatievelingen / klussers / deze musical neer willen zetten. De repetitieavond is nu op
donderdag! Wij hebben er ongelooflijk veel zin in. U / jullie ook? De stuurgroep: Gerda, Rianne, Koos en Dineke.
Het traditionele vrijheidsconcert door het Hardenbergs Christelijk Mannenkoor HCM en het Gereformeerd Mannenkoor ’t Vechtdal is op vrijdag 5 mei
in de Kandelaarskerk om 20.00 uur. Entree € 10,00 p.p. a/d kerk, in voorverkoop bij de boekwinkels Heijink, Heinink en Schutte en via koorleden
kost een kaartje € 7,50 p.p.
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.
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Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Op 21 april is overleden in de leeftijd van 82 jaar Frederik
Gerrit Odink. (Zondag 23-4 zou hij 83 geworden zijn Freek is de echtgenoot van Zwaantje Odink-Eshuis. Vanaf 1996 woonden zij op het Antaresplein 5. Hiervoor was hij na een werkzaam leven als boer in Collendoorn en
kaasmaker op de melkfabriek. Naast zijn drukke werkzaamheden en hobby’s
was Freek meer dan 16 jaar ouderling. De kerk, het geloof en zingen lagen
hem altijd na aan het hart. Vanaf 2007 werd hij met enige regelmaat getroffen door Tia’s. Zijn geheugen werd minder waardoor opname in Clara
Feyoena Heem, twee jaar geleden, onvermijdelijk werd. Na een val, waarbij
hij de heup brak en geopereerd moest worden, ging hij snel achteruit. In alle
rust is hij vrijdagmorgen vroeg overleden. De begrafenis heeft woensdag 26
april plaatsgevonden op de begraafplaats aan de Scholtensdijk na een
dankdienst voor zijn leven in de Hessenwegkerk. We leven mee met zijn
vrouw, kinderen en kleinkinderen en allen die hem dierbaar waren.
Onze zieken. Vorige week mocht Anna Grendelman, de op 14 april geboren
dochter van Henri en Marieke Grendelman, vanuit het ziekenhuis van
Groningen verhuizen naar het ziekenhuis in Hardenberg. Dat zijn gelukkig
goede berichten. Wel zal Anna nog enkele weken in de couveuse moeten
verblijven omdat ze te vroeg is geboren. Wij wensen Henri en Marieke toe
dat ze toch alvast van het ouderschap kunnen genieten. Bertus Lennips,
Oelenveerstraat 66, reist de laatste weken veel heen en weer naar het ziekenhuis. Bij hem zijn vlekjes op de longen gevonden. Vraag is of er nog behandel mogelijkheden zijn. Wij wensen hem Gods nabijheid toe. Dhr. E.J.
Wilps, Merelstraat 2, heeft afgelopen vrijdag een knie operatie ondergaan,
hij ligt nog in het ziekenhuis.
Hartelijke bedankt voor het medeleven, in welke vorm dan ook, die ik
tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, Clara Feyoena Heem en bij mijn
thuiskomst mocht ontvangen. Ook hartelijk bedankt voor het bloemstuk dat
ik zondag vanuit de kerk mocht ontvangen. Gerrie Meinen, Heemserveen
Vacatures in de wijk Heemser Esch. Zoals u weet hebben we meerdere
vacatures voor ambtstdragers in onze wijkgemeente. Voor dit mooie werk in
de gemeente hebben we mensen nodig. Wij willen u dringend vragen eens
na te denken over wat uzelf kunt bijdragen. Het werk in de kerkenraad
gebeurt in harmonie en met veel plezier. Dat blijkt uit het feit dat sommige
kerken- raadsleden hun termijn 1x of zelfs 2x verlengen. Bovendien leert u
ervan en kan uw geloof er dieper en rijker door worden, volgens de
ervaringen van kerkenraadsleden. Ook voor contactpersonen zijn er een
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aantal vacatures. Wat kunt u doen?:
 Meld uzelf aan
 Attendeer de kerkenraad op gemeenteleden uit uw wijk, die u wel
geschikt vindt.
 Stuur een mail naar de scriba: g.h.vd.spoel@home.nl. of doe een
briefje in de collectezak.
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
Hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die we paaszondag van de kerk
mochten ontvangen. Dinie en Henk Bolman.
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
Overleden. Op 21 april is thuis ingeslapen Johanna Otter – Otterman op
de leeftijd van 78 jaar. Annie woonde aan de Kamferbekestraat 34. Annie
trouwde in 1961 met Jan Otter en ze kregen 3 dochters. Het gezin Otter heeft
lang in Emmeloord gewoond en Annie was in die tijd handwerk juf op de
basisschool en ze was erg creatief. Het gezin heeft veel verdriet gekend,
maar Annie had de gave om uit haar eigen ellende te stappen en toch
anderen te helpen. Ze was een heel sociale vrouw, die genoot van haar buurt
en al haar contacten. Ook genoot ze ontzettend van de natuur. 6 jaar geleden
werd ze ernstig ziek, maar krabbelde daar toch weer bovenop. Ongeveer een
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jaar geleden kwam de ziekte weer terug en was niet meer te behandelen. 25
april was er een herdenkingsdienst in de Lariks, waarbij 1 Kor. 13 centraal
stond. Bij Annie ging het eerst om de liefde: “Dat mensen zoveel liefde
uitstralen, dat anderen hoop krijgen op het geloof”. We leven mee met
iedereen die haar in liefde hebben losgelaten.
Onze zieken. Met Ilse Wiersma, Edelinckstr.108, gaat het stapje voor
stapje wat beter. Ze werkt aan haar herstel, zodat ze, in juni, zo goed
mogelijk de operatie ingaat.
Afgelopen zondag 23 april werden wij verrast met prachtige bloemen uit de
kerk t.g.v. ons 50 jarig huwelijk. Ook ontvingen wij heel veel persoonlijke
felicitaties en kaarten. Allemaal hartelijk dank daarvoor. Het maakt de
feestvreugde nog groter. Hartelijke groet, Saapke en André van Beveren.
Marslandendiensten. Vandaag gaat ds. G. Vroegindeweij uit Ermelo voor.
Volgende week wordt er gedoopt en is er een kerkschoolgezinsdienst met
groep 2 (juf Esther, Evelien, Gerlinde en Eline). Gedoopt worden Mirthe
Heeres dochter van Douwe en Gerlinda, van Oijstraat 8, Noor Anne Timmer
dochter van Albert en Linda, van Rechterenallee 20 en Pim Benjamin Wind
zoon van Robert en Jessica, Schonekampstraat 13. Voorganger: ds. Martin
Voet.
Maaltijdproject Marslanden. De volgende maaltijd is op donderdag 11 mei
We hopen op een gezellige bijeenkomst, van harte welkom. U kunt zich
opgeven bij Hilda, tel. 264884; bij Ans, tel. 263009; Femmy, tel. 262490 en
femmykroon1946@live.nl
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.
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