Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. We denken aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin,
familie of vriendenkring.
Geboren. Op 21 februari is geboren Mees Anne Lein, dochter van Anne en
Eline Altena, zusje van Pim en Ties. Van harte gefeliciteerd en wensen jullie
veel geluk en Gods zegen toe.
Bloemen uit de kerk. De bloemen uit de kerk gaan vandaan als groet van ons
allen naar mevr. Overweg, Blanckvoortallee 24 . Ze is afgelopen week
geopereerd aan haar heup. Beterschap toegewenst.
Zondag 11 maart wordt er in de Matrix gedoopt: Evy Lisanne , dochter van
Jelle en Mirjam Meilink, (adres Molckenbourstraat 51) In de dienst gaan we
verder met het project voor de kindernevendienst. We zien een eigen aansprekend filmpje en de kinderen zullen ons verrassen. Het thema is “Ik geef
je te eten’ Zou het daar mee te maken hebben? Voorganger is Piet
Langbroek. U en jij zijn van harte welkom.
Vacatures. Als kerkenraad willen we alvast benoemen dat we flink wat
vacatures hebben en gaan krijgen. Als u wat wilt betekenen voor de
gemeente, schroom dan niet en neem contact met ons op: scribamarslanden@pknhardenbergheemse.nl

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

zondag 4 maart 2018; 12e jaargang nr. 9.

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

Diensten
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. A. de Lange
Ouderling: Saapke van Beveren / Diaken: mevr. J. Bel
Organist: dhr. B. Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. H. Berends, Vriezenveen
Ouderling: dhr. R. Schoemaker / Diaken: dhr. W. Herbert
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. M. Oostenbrink
Ouderling: dhr. A. Meijer / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: mevr. H. Davenschot
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. J.H. Dunnewind

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: pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl. In dat geval wordt u z.s.m.
teruggebeld of gemaild.

10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. G. Overweg
Organist: dhr. R. Kuiperij
10.30 uur: Schoutenhof: dhr. W. Meijer
Organist: dhr. F. Kroon

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

19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. P. Langbroek, Vesper
Ouderling: mevr. J. Marsman / Diaken: mevr. E. Eggengoor
Organist: dhr. E. Nijzink

Let op!!! Kopij voor zondag 18 maart 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

Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. P. Langbroek
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. K. van Staveren, Dedemsvaart
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalder: ds. W. van der Wel Vesper
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Bij de diensten
Collecten: 1e Zending vrouwen opleiden Papoea; 2e Eigen jeugdwerk;
Uitgang: Onderhoudsfonds
1e collecte: 1e rondgang: Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze
Zondag is “Sterke vrouwen opleiden op Papoea”. Vrouwen in West-Papoea
zijn actief betrokken bij de ontwikkeling van hun land en volk. Dat is hard
nodig en zeker niet vanzelfsprekend in een maatschappij waar vrouwen traditioneel voorbestemd zijn tot een leven binnenshuis en nauwelijks opgeleid
zijn. Vormingscentrum P3W wil daar verandering in brengen. Vrouwen
leren lezen en schrijven, volgen bijbel studies en krijgen praktijklessen over
gezonde voeding of een vakopleiding. Zo spelen steeds meer vrouwen een
actieve rol in hun lokale gemeenschap, en bouwen mee aan kerk en samenleving. En zij geven dit op hun beurt weer door aan hun dochters. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr. NL65RABO0324986521 t.n.v. de
ZWO o.v.v.: Werelddiaconaat 40-dagentijd. De ZWO commissie
Uitleg Symbolisch bloemschikken Veertigdagentijd, 3e zondag 4 maart
2018: de tempelreiniging. Het thema van de liturgische schikkingen is ‘Een
open deur: Onvoorwaardelijke liefde’. Jezus haalt de bezem door alle
gesjacher en geldmakerij, en maakt ruimte voor waar het werkelijk om gaat:
onvoorwaardelijke liefde, een open huis zijn, de weg zoeken die naar het
leven leidt. In de schikking is de weg ‘schoongeveegd’ en geven de paarse
bloemen de richting aan om door de deur te gaan. Judaspenning: symbool
voor geldmakerij Achter de deur wordt de 3e kaars gedoofd.
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Otten en dhr. J. Jans
Volgende week: Mevr. M. Mulder en mevr. T. van Faassen
Koster: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Hetty Wolbink en Liesbeth Otten
Volgende week: Hetty Wolbink
Welkom in de kerk op de derde zondag van de veertigdagentijd. Voorganger
is vanmorgen dhr. Berends uit Vriezenveen. Vanavond is er een vesperdienst in de Stephanuskerk, waarin ds. Langbroek voorgaat. Een goede
zondag gewenst!
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Wijkgemeente Heemse West
Overleden. Donderdag 22 februari jl. is mevrouw Jacoba Albertha
Bennink – Hakkers op 62-jarige leeftijd overleden. Ze woonde samen met
haar man in De Spinde (nr. 67). Ze was al jaren zwak en ziekelijk. Toch
kwam haar overlijden zeer onverwacht. Plotseling kwam een einde aan haar
leven en aan een huwelijk dat 41 jaar en een paar weken mocht duren. Jl.
woensdag werd de afscheidsdienst gehouden in de Witte of Lambertuskerk.
Daarna hebben we Joke begraven op ‘De Larikshof’. Bidden we voor haar
man, dochter en kleinkinderen om troost en bemoediging!
Onze zieken. Mw. K. Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn.
Dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4, verblijft in Clara Feyoena Heem. Daar
verblijft ook mw. M.J. Slotman-Pullen, Ulfershof 12. Mw. H. Kerkdijk-ter
Wielen verblijft in de Schoutenhof 27 (woongroep 53). Mw. G.H. SturrisBouwhuis 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!
Zondag werden we blij verrast met een prachtig bos bloemen van de kerk.
Het doet ons goed dat de gemeente aan ons denkt in deze moeilijke tijd.
Hartelijk dank vriendelijke groet. Annie en Henk Roelofs
Bij het Paasproject (4 maart). De betekenis van de tempel Johannes 2:13-22
Verhaalthema: Vergeet niet: God is heilig. Projectthema: SPECIAAL VOOR
HEM (De nieuwe schepping- heilig leven). Inzoomen op de: BLOEMEN EN
STRAATSTENEN. De straatstenen doen ons denken aan het tempelplein.
Op de plaat is het plein leeg, in de tempel was dat zeker niet zo. Jezus wil
ons helpen om voor Hem ruimte te maken. De 'bloemen' zijn een teken van
de vreugde die dat geeft in je leven. De nieuwe schepping is leven voor God
De nieuwe schepping is niet alleen een geschenk van Jezus, maar ook een
opdracht aan ons. Jezus wilde dat de tempel een eerbiedige gebedsplaats
was. Zo moet ook ons hart, waarin God door zijn Geest woont, een heilige
plek zijn. Wie Jezus wil volgen, leeft voor Hem, naar Gods geboden.
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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van de dozen het uitpakken van de kleding en boeken. Voor meer informatie:
Iena Imminga, tel: 262832 of ienaimminga@live
De activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk maakt bekend dat
de rommelmarkt dit jaar wordt gehouden op zaterdag 14 juli en de eerste
keer dat u spullen kunt brengen is op zaterdag 14 april en 12 mei van 10.00
tot 12.00 op de parkeerplaats van de kerk. Als u het zelf niet kunt brengen
dan willen wij het ook wel halen, u kunt dan contact opnemen met G.J.
Bolks telnr. 263005 of H. Stroeve telnr. 264873
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. Yanninck Otten, Rembrandtstaat 15, is woensdag geopereerd.
De operatie is goed verlopen. Hij is vrijdag opgenomen in het Roessingh,
Roesingsbleekweg 33, 7522 AH Enschede.
Wijkavond voor de wijken HE07-HE14-HE15 op maandag 5 maart a.s.
Vanaf 19.45 uur in ‘de Esch’, Hessenwegkerk. Gast: ds. W. van der Wel
U wordt allemaal van harte uitgenodigd!
Uitnodiging wijkavond. Wijkavond voor de wijken HE01-HE02-HE03 en
HE-06 op dinsdag 13 maart a.s. vanaf 19.45 uur in ‘De Esch’. Onderwerp:
kerkproeverij. Van harte welkom! De wijkteams.
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
Let op!!! Kopij voor zondag 18 maart 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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Orde van de morgendienst: Afk.; Intochtslied: Ps. 62:1,4,5; Votum en groet;
Gebed om verootmoediging; Genadeverkondiging door middel van zingen
Psalm 139:1,14; 10 geboden; Gezang 834:1,2,3; Gebed om de opening van
het Woord; Projectlied kinderkerk: De nieuwe schepping – heilig leven;
Schriftlezingen: Jesaja 50:4-9 en Matthheüs 26: 69-75; Gezang 575:1,2;
Verkondiging; Gezang 575:4,6; Dankgebed, voorbede, Onze Vader;
Collecte; Slotzang: Gezang 663:1,2; Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. F. Welink-Makkinga en mevr. E. Pothof; Vol
gende week: Mevr. H.T. Hietland; mevr. R.A. Ledegang en Dhr. H. Roepers
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jos Muis
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: Marieke Grendelman: gr. 1-4; Mariska de Vries: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Petra Veurink; Jacoba Nijzink
Volgende week: Renate Bruins; Danike Hamhuis
Lector: Hans Roeprs
Orde voor de morgendienst. Intochtslied: lied 119:40,42; Votum en groet;
Drempelgebed; Spreuken 3:1-6; Lied 119:64,66; Gebed om de Heilige Geest
Projectlied, kinderen gaan naar de nevendienst; Lucas 22:39-46; Lied
570:1,2,3,4; Romeinen 7:9-8:1; lied 42:3; Preek; Lied 578:1,4,5,6; (kinderen
komen terug); Gebeden; Collecte; Lied 903:3,6; Zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. van Kamer; Volgende week: fam. Zoer
Kindernevendienst: Ilona Blonk: gr. 1-4; Alien van den Akker: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jeanien Nijman; Wendy Lambers
Volgende week: Lizeth ten Have; Willy de Haan; Meike Olsman
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Orde voor de morgendienst. Ps. 25A:1; Stil gebed; Begroeting; Ps. 25A:2;
Verootmoediging leefregel: 1 Pe. 2: 4-12 (BGT); Lied 310:1,2,3,4,5; Gebed
van de zondag; Aandacht voor het project; Lezen: Joh 2:13-22 (NBV); Lied
187:1,2,3,4; Prediking; Lied 968:1,2,5; Kinderen terug van de nevendienst;
zingen: projectlied; Dank- en voorbeden; Inzameling der gaven; Slotlied:
522:1,2; Zegen, beantwoord met een gezongen AMEN
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Jozua 2:1-14; dinsdag: Jozua 2:15-24; woensdag:
Jozua 3:1-17; donderdag: Jozua 4:1-14; vrijdag Jozua 4:15–5:1; zaterdag
Jozua 5:2-12; zondag: Psalm 6
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. A.J. Jurjens- Hofsink, Brandweg 8 uit de Witte of
Lambertuskerk naar mevr. A. Roelofs-Appelhof, Rheezerveenseweg 34,
en uit de Matrix naar Marry Kemkes, Avondvoorde.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
6 maart: dhr. W. Spijkers, Berkenlaan 22, 7771 DD Hardenberg, 81 jaar
7 maart: dhr. Sj. Bies, Meteoorplein 13, 7771 ED Hardenberg, 82 jaar
10 maart: mevr. J.H. Ballast-Otten, Eikenlaan 18, 7771 DX Hardenberg, 81
jaar
11 maart: dhr. L. Jongebloed, Spaanskamp 30, 7771 BT Hardenberg, 85 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.
Een groet van de gemeente: Het ligt in de bedoeling om ter gelegenheid van
de Paasdagen namens de wijkgemeenten Heemser Esch, Heemse West en de
Marslanden een groet te sturen aan gemeenteleden die tijdens deze dagen niet
thuis kunnen zijn. We denken aan militairen, aan zeevarenden aan ...... enz.,
vult u zelf maar in. De scriba, tel. 265768 - of per e-mail:
g.h.vd.spoel@home.nl ontvangt graag van ouders en/of andere familieleden,
vrienden, de naam en het adres en voor de groet wordt gezorgd.
Ook de Tieners van Teenz zijn dit jaar weer goed begonnen. We hebben een
Nieuwjaarsborrel gehad, deden mee aan Sirkelslag (online spel) en a.s.
vrijdag 9 maart verzamelen we om 19.30u aan Brandweg 14 voor weer
een gezellige avond Teenz verzorgd door ds. van Rikxoort! Zin om aan te
schuiven? Dat kan! Kom langs of bel/app: 0681177250. Groetjes van de
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leiding, Arjan Veurink, GertJan Mulder, Frits van Dijk, Daniëlle Konkelaar
en Marjo Marissen.
SIEN-dienst 11 maart. In de Höftekerk, Lage Doelen 3 te Hardenberg, vindt
zondag 11 maart een aangepaste viering plaats voor mensen met een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien - Regio Ommen. Voorganger in deze dienst is Ds. M. Oostenbrink. Aanvang: 15.00 uur. Muzikale
medewerking wordt verleent door jeugdkoor Animato uit Hardenberg. Het
thema is 'Slapen of wakker zijn?' Deze dienst is voor iedereen, wie of hoe je
ook bent. Allemaal van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om na
te praten onder het genot van een kop koffie/thee of ranja.
Jeugdwerk PKN nodigt jou uit The Passion 2018 !!! We gaan weer, dit jaar
naar Amsterdam Zuidoost, de Bijlmer, de bus is geregeld!! We vertrekken
op 29 maart om 15.30 uur vanaf Sporthal de Kamp. De kosten die eraan
verbonden zijn 10 euro per persoon. Wij nodigen alle jongeren vanaf 12-18
(vanaf voortgezet onderwijs) van al onze wijkgemeenten Hardenberg –
Heemse –Radewijk – Baalder – Baalderveld – Marslanden uit om met ons
mee te gaan. Je geeft je voor 15 maart per mail bij Elise Pothof
repothof@gmail.com of 271944. In de mail zet je je naam, je adres, mailadres en je mobiele nummer (we komen in Amsterdam terecht tussen heel
veel jongeren!) We zijn ook op zoek naar ouders die mee willen als begeleider. Geef je dan ook op. We weten van de afgelopen jaren dat de jongeren
die mee zijn geweest het een heel bijzonder evenement was en is! Wij
gunnen het jullie graag om dat ook mee te maken samen met heel veel
anderen uit Nederland. Kortom: als je dit wat lijkt……. Geef je dan op!
Hartelijk groet, de jeugdouderlingen/diakenen
Kleding- en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 6 april van 18:00 uur tot
21:00 uur en zaterdag 7 april van 10:00 tot 13:00 uur wordt er weer een kleding en boekenbeurs gehouden in de Schakel. De opbrengst is deze keer
bestemd voor Gods Golden Acre (zie www.godsgoldenacre.nl) Heeft u thuis
nog goede, bruikbare kleding (ook graag kinderkleding) en boeken voor dit
doel, dan kunt u deze inleveren op de volgende adressen: fam. de Weerd,
Klinkerweg 4; fam. Feenstra, Vechtvoorde 2; fam. Blaak, Eiberhof 21, fam.
Imminga, Ondermaat 22; fam. van der Velde, Loorlaan 4; fam. van Faassen,
Eendekroos 15; fam. Bakker, Ganzebloem 6; fam. Heidotting, Löhnisweg 1
De niet verkochte kleding gaat eveneens naar een goed doel! Wij zijn nog op
zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen met o.a. het sorteren van de
kleding / boeken in de weken voorafgaand aan de kledingbeurs, het sjouwen
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