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E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. G. Brandorff
Ouderling: dhr. E. van Faassen / Diaken: mevr. J. Otten
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch / Heemse West: ds. L. van
Rikxoort
Ouderling: dhr. A. Meijer / Diaken: dhr. A.J. Odink
Organist: mevr. H. Davenschot
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. J.W. Moolhuizen
Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mevr. M. Veenstra
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: fam. Nijeboer / Diaken: dhr. H. Overweg
Organist: mevr. H. Smit
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. P. Vroegindeweij, Ermelo
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West / Heemser Esch: ds. H.
Dorgelo
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: geen dienst
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Geen dienst
Volgende week: fam. D. van Dijk en dhr. H. Olsman
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: geen dienst
Volgende week: Hetty Wolbink en Ellen Bril
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. G. Lenters-van Lenthe en dhr. R. Schoemaker
Volgende week: Geen dienst
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Frits van Dijk
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: Elise Pothof: gr. 1-4; Jacoba Nijzink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Janine Roepers; Mariska de Vries
Volgende week: geen dienst
Op de laatste dag van het jaar komen we als gemeenten nog een keer samen
en wel in de Hessenwegkerk. We horen over Simeon en Hanna. Vooral over
die laatste gaat het. Of, beter, over Hem naar wie ze uitzag. We worden
opgeroepen niet maar achterom te zien, maar om met verwachting te leven.
Vanavond is er in de Stephanuskerk een dienst waarin ds. Noordmans
voorgaat. Een goede zondag en een goede jaarwisseling gewenst!
Lector: Jan Noorlander
Orde van de morgendienst: intochtslied: Psalm 84: 1 en 2; moment voor
persoonlijk gebed;votum en groet; de tien woorden als geloofsbelijdenis;
loflied: 150a: 1 en 4; gebed om vergeving en verlichting met de Heilige
Geest; de kinderen gaan naar de kindernevendienst; schriftlezing: Lucas 2:
22 – 28; Lied: 159a;vervolg schriftleznig: Lucas 2: 33 – 40; Lied: 512: 1
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allen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 allen, 5 mannen, 6 vrouwen, 7 allen;
verkondiging; Lied: 130c; dankgebed en voorbeden; inzameling van de
gaven;slotlied: 90a; Wegzending en zegen; gezongen amen (3x);
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Nijboer; Volgende week: fam. Nijboer
Oppasdienst vandaag: Marieke Brunink; Willy de Haan
Volgende week: Mariette Zoer; Mirjam Hakkers
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Psalm 1; dinsdag: Habakuk 1:1-11; woensdag:
Habakuk 1:12–2:4; donderdag: Habakuk 2:5-20; vrijdag: Habakuk 3:1-19;
zaterdag: Romeinen 1:1-15; zondag: Romeinen 1:16-32
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk
gebracht naar Dorinda Keuken- Timpers, Merelstraat 9, uit de Witte of
Lambertuskerk naar mevr. M. Flim-Tromp Rheezerweg 129 , en uit de
Matrix naar Trijnie Zoer, Erve Nijsinck 25, zij zal vanaf 1 januari 2018
coördinator worden van het pastoraal team waar wij als kerkenraad heel
dankbaar voor zijn.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
2 jan. Mevr. T.C. van de Lustgraaf-Kool, Brinkstraat 26, 7771 BE Hardenberg, 93 jaar
3 jan. Dhr. E. Dorgelo, Burg. Schuitestraat 58, 7772 BT Hardenberg, 97 jaar
3 jan. Mevr. H. Schröer- Hofsink, Drs. G. Jonkerlaan 22, 7772 CH Hardenberg, 88 jaar
7 jan. Dhr. H. Petter, Hessenweg 65, 7771 RD Hardenberg, 80 jaar
Mededelingen kerkelijk bureau: Het kerkelijk bureau is gesloten t/m 5
januari 2018. Denkt u aan het inleveren van de declaraties van het boekjaar
2017? Graag ontvangen wij deze voor 20 januari 2018. Alvast hartelijk dank
voor uw medewerking.
Oud papier kunt u alleen vrijdags brengen van 8.30 uur – 16.00 uur naar
de container achter de Hessenwegkerk.
Vervoer van en naar de kerk. De diaconie is bezig om te inventariseren of er
behoefte is aan vervoer van en naar de kerk. Wij willen graag iets regelen,
maar willen wel eerst weten of hier belangstelling voor is. Als u vragen
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hierover heeft, of als u zich hiervoor aan wilt melden, dan kunt u dat doen
via mail: fhwelink@knmail.nl of mobiel: 0621847917
Noaberlunch! Bij het oude Noaberschap hoorde dat je van tijd tot bij elkaar
langs ging. Je zag elkaar en nieuwtjes werden uitgewisseld. Daar komt het
tegenwoordig niet altijd meer van. Maar daar willen wij graag een klein
beetje verandering in brengen met de Noaberlunch. Ieder tweede woensdag
van de maand wordt er in de Esch tussen de middag soep met broodjes
geserveerd (dus u komt niet op de koffie). Maar voorop staan ontmoeting en
gezelligheid. Wij hopen dat wij u zo op een aangename wijze aan uw
‘Noaberplicht’ kunnen laten voldoen! Waar: “de Esch”; datum: woensdag 10
januari 2018; tijd: 11.00 – 13.30 uur; kosten: geen; opgave t/m: maandag 8
januari: bij: 262216 of jtmeerveld@hotmail.com
Wie ? de activiteiten commissie organiseert: Wat? op zondag 14 januari
weer een midwinterwandeling. Waar? Bij Jan en Janny Reinds aan de
Heemserveldweg 6 in Heemserveen. Hoe ? Er zijn twee route‘s, de grotere
begint om 15.30 uur, de korte om 16.00 uur. Even een gezellige babbel
maken met iemand en er is natuurlijk weer warme chocolademelk en
Glühwein. U kunt u opgeven vóór 10 januari per mail aan:
jreinds6@gmail.com of tel 0523 260381. Toegang is vrij, wel is er een bus
waar u iets in kunt doen voor gemaakte kosten . Bij onvoldoende opgave
gaat de wandeling niet door! Bestuur activiteiten commissie.
Kampvuur avond Hardenberg. In het nieuwe jaar laten we het kampvuur
weer branden. Mannen die van een vuurtje, hapje en drankje houden zijn
van harte welkom tijdens deze avonden. Het jaarthema is ‘back to basic –
Broederschap’. Het maakt niet uit naar welke kerk je gaat en óf je naar een
kerk gaat, alle mannen zijn welkom. Op vrijdagavond 12 januari zal Kees
Pijp spreken en zijn licht laten schijnen op dit thema. De avond begint om
21:00 uur op het terrein van Total Outdoor Events aan de Grote Beltenweg
17 in Rheeze. Voor de onkosten kan er een vrije gift worden gegeven. Voor
info kunt u mailen naar henrigrendelman@gmail.com
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
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Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Op Eerste Kerstdag 25 december is, na een lange periode van
afnemende gezondheid, te midden van zijn dierbaren overleden Cornelis
Johannes Roosa. Hij is 84 jaar geworden. Kees woonde met zijn vrouw
Lyda naast hun zoon in Hollandscheveld, maar bleef zich sterk verbonden
voelen met Heemse. Met liefde en hart voor de medemens heeft hij jaren in
de Hervormde Gemeente Heemse en na een periode Cuijk in de Hervormde
Gemeente Hardenberg zijn ambt als predikant vervuld. Zijn eerste gemeente
was Wanneperveen. Hij was een man van de liturgische vernieuwingen, die
wij nu normaal vinden. Zaterdag 30 december vond de dankdienst voor zijn
leven plaats in zijn geliefde Witte of Lambertuskerk waarna hij in De Lariks
gecremeerd is. We leven mee met zijn vrouw, zijn vier zoons en schoondochters en kleinkinderen.
Overleden. Op 27 december is in de leeftijd van 85 jaar overleden, IJbeltje
Koops-Stienstra. Zij woonde aan de Leeuwerikstraat 9. Mevrouw Koops,
Miep zoals velen haar kennen, was al geruime tijd ziek en werd de laatste
maanden verpleegd in verzorgingshuis Oostloorn. Zij was een actief lid van
onze gemeente, was vrijwilliger in de wereldwinkel, diaken en heeft jarenlang de Bijbelclub in Baalderborg geleid. De dankdienst voor haar leven
wordt gehouden op dinsdag 2 januari om 14.00 uur in de Hessenwegkerk.
Ons medeleven gaat uit naar haar kinderen, familie en allen die om haar
heengaan rouwen.
Onze zieken. Mw. Alie Odink heeft vorige week tegenvallende berichten
ontvangen. Naar verwachting zal ze weer bestraald worden en zullen nadere
onderzoeken uitwijzen welke mogelijkheden er voor behandeling zijn.
Mw. Martha Veurink, Ommerweg 14a, heeft afgelopen zaterdag een operatie
in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis ondergaan en is gelukkig inmiddels weer thuis. Nu heeft ze vooral rust en tijd voor herstel nodig! Met haar
en Henk en hun kinderen zijn we dankbaar dat deze operatie achter de rug is.
Binnenkort hoopt Martha een verder behandelplan te ontvangen. Hoewel
beiden met hun gezinnen zich de ernst van hun situatie onder ogen zien, zijn
ze bijzonder krachtig onder deze omstandigheden. We wensen hen dan ook
alle liefde en aandacht toe van allen die hen omringen. Dat ze de nabijheid
van God mogen ervaren. Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, is
inmiddels alweer thuis uit CFH.
Ondanks alle moeiten die vele in hun leven ervaren wens ik u allen de liefde,
de hoop, die tegen alle verdrukking in ons leeft als Zijn Liefde, toe voor het
jaar dat voor ons ligt. Neeltje Jonkers
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Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 4 januari om 20.00
uur in de Esch. Rapportages en brieven bestemd voor de WKK vergadering
van woensdag 10 januari kunnen ingeleverd worden tot donderdag 4 januari
voor 16.00 uur bij de scriba: Uranuslaan 7. (e-mail: g.h.vd.spoel@home.nl).
Komende week is Neeltje Jonkers een week vrij, ds. Henry Dorgelo neemt
waar.
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. In Clara Feyoena Heem verblijven mw. M.J. Slotman-Pullen,
Ulfershof 12 en mw. H. Kerkdijk-ter Wielen, Burg. Schuitestraat 80. Mw.
K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn (kmr. 157a). Mw.
G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden. Op 2
januari zal mw. G. Eshuis-Waterink, Grote Esweg 11 te Diffelen in het
Röpcke Zweers Ziekenhuis worden geopereerd. Dhr. G.J. Kerkdijk,
Scholtensdijk 26, zal op 8 januari een operatie ondergaan in het
Hardenbergse ziekenhuis. We denken ook aan allen die zorgen hebben
binnen hun gezin, familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken niet in
onze aandacht en gebeden!
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik zondag uit de kerk mocht
ontvangen. Ook wil ik graag iedereen bedanken voor alle belangstelling en
het meeleven. Een vriendelijke groet, Mientje Flim
Actie Kerkbalans 2018. Beste lopers van actie Kerkbalans. Elk jaar zijn wij
als kerkenraad weer blij met u. Ook voor Aktie Kerkbalans 2018 doen wij
weer een beroep op u. Zondag 14 januari liggen de enveloppen voor de
Actie Kerkbalans weer klaar in de consistorie. Zou u de enveloppen na de
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ochtend- dienst willen mee nemen? Alvast bedankt voor uw inzet.
Kerkenraad Heemse West.
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 Mw. G. Vieth-Akse, Edelinckstraat 36, is in CFH Unit 1
K3. Wim en Tine Schepers, Kamferbekestraat 26, die beiden zorgen kennen;
Gerton Odink, Veldsinklaan 22, wensen we heel veel sterkte toe i.v.m. de
chemokuren. Er zijn nog steeds zorgen rond Emma Zwiers, die vorig jaar te
vroeg is geboren. Alle zieken en mensen met zorg veel sterkte toegewenst.
Hartelijk dank voor de bloemen die ik zondag van uit de Marslanden
mocht ontvangen, een mooie aanmoediging om als pastoraal coördinator
te gaan beginnen
Marslandendiensten. Vanochtend is er een reguliere dienst in de Matrix
waarin ds. G. Brandorff voorgaat.
Bloemen uit de kerk. De bloemen uit de kerk gaan vandaan als groet van ons
allen naar Wim Schepers Kamferbekestraat 26. Wim is deze week thuisgekomen na een lang verblijf in het ziekenhuis en Clara Feyoena. Heel veel
sterkte toegewenst bij het verdere herstel. Verbondenheid, betrokkenheid

en samen’.
Kerstavonddienst. We bedanken iedereen die mee heeft geholpen met de
kerstavonddienst, in het speciaal het koor akousate uit Dalfsen. We bedanken de gereformeerde kerk vrijgemaakt voor het openstellen van ‘De
Levensbron’ voor deze dienst.
Gemeenteochtend. Net als dit jaar houden we na de kerkdienst van 7 januari
een ‘gemeenteochtend’ waarin we terugblikken op het afgelopen jaar en
vooruitkijken naar wat 2018 ons gaat brengen. Serieus en ludiek zullen
elkaar afwisselen. Tevens zal er informatie zijn omtrent de invulling van 0,2
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fte in onze wijk. Ook voor de kinderen zal er iets georganiseerd worden.
Natuurlijk zorgen we voor koffie/thee en wat lekkers bij de koffie. Uiterlijk
12 uur zal het programma klaar zijn. Van harte bij u aanbevolen.
Kerkbalans. In de week van 15 januari 2018 moet de kerkbalans weer
worden rond gebracht en een week later weer worden opgehaald. We
zoeken voor diverse straten nog mensen die dit in hun eigen buurt
zouden willen doen. Meld je aan bij Piet Landstra via scribamarslanden@pknhardenbergheemse.nl
Crisispastoraat. Vanwege het emeritaat van ds. Martin Voet en de opstart van
de nieuwe invulling van het pastorale team zal er begin januari 2018 alleen
invulling aan pastoraat gegeven worden bij crisis- situaties of overlij- den.
Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen via: 06 – 20535961.
Vervolgens zal er een beschikbare dominee of kerkelijk werker worden
ingeschakeld.
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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