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

Gemeente

zondag 4 februari 2018; 12e jaargang nr. 5.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. J.H. Adriaanse, Beerzerveld
Ouderling: dhr./mevr. Stegeman / Diaken: mevr. J. Bel
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. M.B. Plette, Vriezenveen
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. K. Bakker / Diaken: mevr. W. Bult
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. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek
Ouderling: dhr. A. Broekroelofs / Diaken: dhr. E. Germs
Organist: dhr. T. Broekroelofs
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans
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: Baalderveld: ds. W. van der Wel
Bij de diensten
Collecten: 1e Werelddiaconaat; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
1e rondgang: Werelddiaconaat collecte. Er zullen vóór en tijdens de dienst
beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. Het thema van deze
Zondag is "Kinderen uit slavernij in visserij - Ghana". Uw bijdrage kunt u ook
overmaken op rek.nr. NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.:
Werelddiaconaatzondag. De ZWO commissie

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Mevr. H. Wolbink en dhr. H. Odink
Volgende week: Geen dienst
Koster: dhr. B. v.d. Poll, tel. 264313, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Mieke Kerkdijk; Volgende week: Geen dienst
Vanmorgen gaat ds. Plette uit Vriezenveen voor. In de avonddienst in de
Stephanuskerk gaat ds. Langbroek voor. Een goede zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Intochtslied: Lied 413:1,2,3; Stil gebed; Votum en
groet; Ps. 105:1,2,18; Het gebod van God; Lied 723:1,2; Gebed; Kinderen gaan
naar de kinderkerk; Schriftlezing: Markus 1:21-39; Ps. 27:4,7; Verkondiging;
Lied 755:1,2; Dankgebed en voorbeden; Inzameling van de gaven; (kinderen
kunnen bij de oppasdienst gehaald worden);Ps. 146:1,3,4; Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Mevr. H. Veurink; mevr. R. Visser en dhr. H. van
Groningen; Volgende week: Fam. F. Hamhuis-de Jonge en dhr. A. Meijer
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: Renate Bruins: gr. 1-4; Esther van der Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Marike Veurink; Janine Roepers
Volgende week: Esther van Dijk; Linda Nijman
Lector: Karin van Beugen
Orde van de morgendienst: Het thema van vanochtend is: Beterschap! Lied
67: 1 en 3, Onze Hulp en Groet, Lied 216, gebed, KND, wegzendlied: 533, Het
verhaal gaat, Gezang (1973) 469, Marcus 1: 29-39, Lied 391, preek, Lied 528,
gebeden, collecte, Lied 863, zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Meilink; Volgende week: fam. Brunink
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Kindernevendienst: Gerdien Borger: gr. 1-4; Alien van den Akker: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Karin Wilpshaar; Wendy Lambers
Volgende week: Mirjam Hakkers; Willy de Haan; Meike Olsman
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Jesaja 55:1-13; dinsdag: Jesaja 56:1-8; woensdag:
Spreuken 21:1-12; donderdag: Spreuken 21:13-21; vrijdag Spreuken 21:22-31;
zaterdag: Spreuken Joël 1:1-14; zondag: Joël 1:15-20
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar dhr. A. Boertien, Spaanskamp 28, uit de Witte of Lambertuskerk
naar dhr. G.J. Kerkdijk, Scholtensdijk 26, en uit de Matrix naar mevr. L.
Wesselink-Richter Ervenweg 56.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
5 febr. mevr. A. Kampman- Runhaar, Rembrandtstraat 23, 7771 XE Hardenberg, 85 jaar
5 febr. mevr. P.H. Kooi- Venema, Mercuriuslaan 21, 7771 EG Hardenberg,
85 jaar
5 febr. mevr. J.F. Olthof- Dekker, Jan Vermeerstraat 76, 7771 WP Hardenberg, 81 jaar
6 febr. dhr. F. Hamhuis, Esweg 32/A 7771 CR Hardenberg, 85 jaar
6 febr. mevr. A. Roelofs-Appelhof, Rheezerveenseweg 34, 7797 HD Rheezerveen, 84 jaar
7 febr. mevr. A. Jonkeren-Otten, Venneweg 5, 7798 CW Collendoorn, 78 jaar
8 febr. mevr. J. Godeke-Mulder, Rheezerweg 69, 7771 WJ Hardenberg, 79 jaar
8 febr. dhr. A.M. Stoevelaar, Rembrandtstraat 9, 7771 XE Hardenberg, 75 jaar
10 febr., dhr. H. Eggink, Eugenboersdijk 9, 7798 CA Collendoorn, 85 jaar
10 febr. mevr. W.F.H. Vinke- Drewes, Boslaan 10, 7771 DR Hardenberg, 83
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.
VoTo . Anders dan in de folder van VoTo vermeld is op zondagavond 4
februari de avonddienst om 19 uur in de Stephanuskerk een dienst van tekst
en muziek waarin het koor ‘Samen op Weg’ meewerkt.
Uitnodiging. De cadeautjesmarkt gaat weer een start maken. Elke woensdagmorgen komen wij bij elkaar in de Schakel om gezellig te knutselen. Wij zijn
bezig met keramiek, kaarten maken, breien, haken en nog veel meer leuke din-
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gen. Lijkt het je leuk om bij ons aan te sluiten kom gerust eens een kijkje
nemen. Wij beginnen het seizoen altijd met een koffiemorgen om bij te praten
over de afgelopen periode en wat we voor de volgende cadeautjesmarkt kunnen
maken i.v.m. verkoop voor Pasen. De opbrengst is altijd voor een goed doel.
Heb je leuke ideeën, kom deze dan met ons delen, zodat wij weer fris aan de
slag kun- nen. Afgelopen periode hadden wij als doel onder anderen Stichting
Twentse Wensambulance. Zij komen 7 februari met een ambulance bij de
Schakel, wij kunnen hierin een kijkje nemen en er zal iemand aanwezig zijn om
een en ander hierover te vertellen. De koffiemorgen is op woensdag 7 februari
a.s. om 10.00 in de Schakel. Kun je deze morgen niet maar heb je interesse,
kom dan 14 februari om 9.30 uur in de kelder van de Schakel. Wil je meer
informatie bel dan naar een van onder- staande dames. Tot ziens Miny tel.
264877, Janny tel. 260381, Hilly tel. 270888, Roelie tel. 270870
Ouderengroep. Donderdag 8 februari a.s. vindt de Ouderenmiddag plaats in De
Esch, aanvang (let op) 14.00 uur. Toneelgroep “de Jeugd van Vroeger” van
WIJZwelzijn Ommen komt met de toneeluitvoering “Een pittig wiefie”. Blijspel
in drie bedrijven in dialect. Hartelijk welkom! Voor vervoer G.J. Bolks, tel.
263005.
Noaberlunch. Waar: "de Esch''. Datum: 14 februari 2018. Tijd: 11.00 uur - 13.30
uur. Voor wie: Een ieder die het leuk vindt om er aan mee te doen. Kosten:
Geen. Opgave t/m maandag 12 februari tot 18.00 uur. Tel. 262216 of per email
jtmeerveld@hotmal.com
40dagenvespers én 40 dagen kalender: De 40 dagentijd breekt al vrij snel aan:
18 februari is de eerste zondag in de 40 dagentijd. De liturgiecommissie is inmiddels druk doende om daar inspirerende vespers voor te maken, die in de
avonddiensten zullen worden gehouden. Ze laten zich daarbij mede inspireren
door de 40-dagenkalender die is gemaakt door de landelijke kerk. Het is een
aanrader voor je eigen bezinning in die dagen, om die kalender te “hebben”.
Daarom zullen er de komende 2 zondagen in de diverse kerkgebouwen (behalve
in Radewijk, daar wordt e.e.a. anders geregeld) inschrijflijsten liggen waarbij je
de kalender kunt bestellen. Die kost 3,75 euro en is t.z.t. af te halen bij de kosters. Wie de kalender liever zelf bestelt: dat kan via de webshop van de Protestantse kerk: https://webwinkel.pkn.nl/veertigdagentijd/40dagentijdkalender2018/1202-0038/F6/79
Zondagavond 11 februari: geweld in het oude testament. Onlangs hield ik
(wvdw) in een Baalderdienst op verzoek van gemeenteleden een themadienst
over “geweld in het oude testament”. Dat thema riep veel op. Ik wil gemeenteleden uit andere wijken die het thema boeiend vinden de gelegenheid geven om
de dienst ook mee te maken en daarom vul ik de avonddienst op 11 februari met
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dat spannende thema: geweld in het oude testament.
De Werkgroep Diaconaal Platform: *Vraagt mensen die mee willen helpen om
fietsen te repareren van asielzoekers in het AZC. Graag mail sturen aan:
secretariaatwerkgroepazc@gmail.com OF bellen met Anno Fransen, 0523267975 of Paul Spit, 06-44911037. *Nodigt mensen uit om op vrijdagochtend
van 10 - 11.30 uur eens een koffieochtend mee te maken in de recreatieruimte
van het AZC. Bij aankomst en vertrek graag even melden bij de receptie. Van
harte welkom!
Wij als vrouwenvereniging "In dienst der kerk "staan ook weer op de boekenmarkt zoals de afgelopen jaren met de verkoop van gebreide sokken en sloffen
en koek en cake voor de Activiteitencommissie. Nu is onze vraag wie wil/kan
voor onze verkoop nog iets bakken. U kunt het afgeven bij Martha Kamphuis,
Jan Vermeerstraat 38, tel.nr. 263327.
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
VOTO. Op de woensdagen 14, 21, 28 februari en 7 maart om 19.30 uur in de
Schakel geeft ds. A. de Lange uitleg over het boekje “Paulus’ boodschap voor
Pasen”. Dit boekje is geschreven door Rowan Williams, jarenlang aartsbisschop
van Cantenbury. Dit boekje gaat over de boodschap waarmee Paulus mensen zodanig wist te boeien dat ze tot geloof kwamen. Ook bevat dit boekje een leesrooster voor de 40-dagentijd. Het is gewenst dat dit boekje van tevoren wordt
gelezen. De gegevens zijn R. Williams, God ontmoeten in Paulus, Berne Media
2017.
Meld je aan voor een inspirerende dag! Women to Women Live (voorheen
Women to Womendag) vindt plaats op zaterdag 10 maart in de Basiliek in Veenendaal. Sofia uit Indonesie en Paulien Vervoorn uit Nederland spreken over het
thema 'Gebroken en toch heel'. Het thema verwijst naar de troost en genezing
die de Here God wil brengen in gebroken situaties. Tijdens Women to Women
Live willen we vrouwen uit de vervolgde kerk bemoedigen, met gebed en
betrokken- heid. Tegelijkertijd is de kans groot dat de verhalen uit de vervolgde
kerk jou ook persoonlijk bemoedigen. Women to Women Live *Zaterdag 10
maart 2018; *10.00 - 15.30 uur (inloop vanaf 9.30 uur); *Locatie: De Basiliek
Veenendaal; *Sprekers: Sofia uit Indonesie en Paulien Vervoorn; *Muziek van
Favor; *Bestel gratis kaarten op de website van opendoors.nl/womentowomen
Musical Judas. Graag nog even uw aandacht voor het volgende; Vanaf augustus
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2017 is er door een grote groep mensen enthousiast geoefend met zingen en toneelspelen. Dit alles met als doel om in maart 2018 de musical Judas te presenteren. Ook worden wij weer begeleid door de band, net als bij de vorige
musical, Mozes. Het verhaal dat gespeeld en gezongen wordt heeft als titel: Op
zoek naar Judas. Wanneer je de naam Judas noemt, dan gaan er beelden draaien.
Oplichter, verrader, onbetrouwbaar! Maar wie is Judas? Zeg het maar. Kon hij
tegen on- recht? Wie waren zijn ouders? Wie kon hem doorgronden? Waarom
maakte hij de keuzes die hij maakte? Vragen, vragen en juist om die vragen
draait het in deze musical. Kortom, wij hebben er zin in om dit aan u te presen
teren. Bewust hebben wij gekozen om dit in het weekend van Palmpasen, aan
het begin van de “stille week” op te voeren. Wij hopen opnieuw weer veel
mensen te mogen begroeten in De Voorveghter. Wanneer: zaterdagavond 24
maart en zondag- middag en -avond 25 maart. De aanvangstijden zijn: 19.30 uur
en 15.00 uur. Kaartverkoop: Boekhandel Heijink, Voorstraat, of bij de leden.
Kosten: €7,50
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. Alie Odink, Kometenlaan 2, heeft te horen gekregen dat ze
uit behandeld is. Erg verdrietig, maar gelukkig heeft ze na de laatste bestralingen nergens last van. We hopen dat ze nog een goede tijd met haar man Albert
Jan , de kinderen en kleinkinderen heeft. Met elkaar gaan ze de toekomst vol
ver- trouwen tegemoet. Zij en Albert Jan ervaren veel kracht en rust uit hun
geloof. Laten we als gemeente liefdevol om hen heen staan. Dhr. J. Olsman,
Rembrandtstraat 14, heeft de afgelopen week met longontsteking in het
ziekenhuis gelegen. Hij is gelukkig weer thuis, maar erg moe. We wensen hem
een voorspoedig herstel toe.
Heel hartelijk bedankt voor het prachtige bloemstuk dat we mochten ontvangen. Arend en Riena Boertien, Spaanskamp 28.
Liederen oefenen voor de dienst. Vanmorgen gaan we vanaf 09.20 weer een
tweetal liederen oefenen: lied 391 en 533. Het liedboekkoor kan wel versterking gebruiken; dus iedereen die van zingen houdt, is van harte welkom!
Wijkavond. Denkt u aan de wijkavond voor de wijken 8, 9 en 10? We begroeten
u graag op dinsdag 6 februari, om 20.00 uur in de Esch. Miny Bril en Adri
Mensink.
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Wie zingt er mee? In de Hessenweg zouden we in samenspraak met de (jong-)
volwassenen van de 25+ kring en de kerkenraad eens willen kijken of we het
zingen van opwekkingsliederen in de Hessenwegkerk vorm kunnen geven. Veel
mensen zijn enthousiast en na wat puzzelen ligt er nu ook een eerste plan...
>We zoeken enthousiastelingen die met ons willen starten in een 'koortje'. Doel
is een groep samenstellen waarin iedereen (jong en oud!) mag aanschuiven, ook
de niet ervaren zangers en zangeressen. >Samen met Anneke Hamberg studeren
we op 2 of 3 donderdagavonden een klein aantal liederen in om mee te starten.
Anneke kan ons verschillende settingen aanleren (meerstemmig zingen, dus).
Bij gebrek aan een muziekband, kunnen we in- strumentale MP3 bestanden
gebruiken om bij mee te zingen. > Daarna pro- beren we het bij te houden door
eens in de zoveel tijd voor kerktijd een nieuw lied in te oefenen. > De liederen
die we instuderen kunnen beluisterd worden door de gemeente in de erediensten of misschien kan er wel meege- zongen worden! We starten op donderdag
15 februari in de Esch. Laten we eens bij elkaar gaan zitten en kijken wat haalbaar is. Wie vindt het leuk om naast de prachtige liederen uit het liedboek ook
eens iets anders te zingen? Meld je aan bij via en kom om 19.00 uur naar de
Esch naast de Hessenwegkerk; je bent van harte welkom! Vriendelijke groet,
Elise Pothof en Hester op de Haar Jeugdouderlingen Hessenwegkerk Heemse
op-de-haar@ hot mail.com
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 OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail: f.g.odink@planet.nl
Wijkgemeente Heemse West
Overleden. Zaterdag 24 januari jl. is dhr. Harm Arend Mulder overleden. Hij
verbleef sinds twee weken in het Vechtdalhuis. Daarvoor woonde hij vanaf
1947 aan de Polenweg (nr. 9). Harm Mulder is ruim 96 geworden. ‘Hoe ouder je
wordt, hoe dichter bij Jezus,’ zei hij. Donderdag jl. hebben we hem begraven op
‘Larikshof’ na een afscheidsdienst in ‘De Lariks’. We denken aan zijn
(klein)kinderen en allen die hem moeten missen. (Is reeds afgekondigd).
Onze zieken. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, is in Oostloorn. In het
Hardenbergse ziekenhuis verblijft dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4. Mw. G.H.
Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden. In Clara Feyoena
Heem verblijven mw. M.J. Slotman-Pullen, Ulfershof 12 en mw. H. Kerkdijk-
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ter Wielen, Burg. Schuitestraat 80. We denken ook aan allen die zorgen hebben
binnen hun gezin, familie of vriendenkring. Vergeten we de zieken niet in onze
aandacht en gebeden!
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; email: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Overleden. Op donderdag 25 januari overleed Miep van der Berg-Vonk op de
leeftijd van 88 jaar. Ze woonde de laatste tijd in Oostloorn samen met haar man
Henk, daarvoor aan de Schoutenhof. Miep geloofde dat ze na dit leven naar God
zou gaan. De afgelopen jaren waren er veel lichamelijke ongemakken en had ze
veel verdriet om het overlijden van haar dochter Annemarie. Moge God met
Henk, de kinderen en kleinkinderen zijn. De begrafenis was dinsdag op
begraafplaats Kranenburg te Zwolle. (is al afgekondigd)
Onze zieken. We denken aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin, familie
of vriendenkring.
Geboren: Op 15 januari is Noud Anne Meijer, Van Coeverdenstraat 33,
geboren. Zoon van Paul en Lydia en broertje van Sherien en Jade. Lydia is
vorige week thuisgekomen en Noud verblijft nog in het ziekenhuis. We
feliciteren hen met hun zoon en wensen Paul, Lydia en familie veel kracht toe
en hopen dat Noud gauw naar huis mag!
Pastoraat. Heeft u behoefte aan bezoek voor uzelf of voor iemand in uw omgeving, dan kunt u contact opnemen met de pastoraal coördinator. De pasto- raal
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:
pcmarslanden@pknhardenberg heemse.nl. In dat geval wordt u z.s.m.
teruggebeld of gemaild.
Kopij voor Kerkcontact kunt schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail: f.g.odink@planet.nl
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