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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. L.H. Woord, Ens
Ouderling: mevr. L. Schonewille / Diaken: dhr. J. Batterink
Organist: dhr. H. Niezing
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: mevr. A. Polman / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: mevr. A. Hamberg
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. M. Oostenbrink, Zwolle
Ouderling: dhr. B. Schraa / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. R.P. Heij
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” mevr. A. Twigt
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stefanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; Thomasviering
Ouderling: dhr. J. Noorlander / Diaken: dhr. A.J. Odink
Organist: dhr. K. Bakker
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: dhr. J.H. van Wijk, Zwolle
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. G.J. Heinen, Dalfsen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stefanuskerk: Baalder: ds. W. v.d. Wel
Bij de diensten
Collecten: 1e Werelddiaconaat; 2e; Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Vandaag zal er tijdens de eerst rondgang gecollecteerd gaan worden voor de
Werelddiaconaatzondag. Het thema van deze Zondag is "Boeren verdienen
meer met biologische nootmuskaat". Er zal vandaag vóór en tijdens de

dienst een beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. Uw
bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr. NL65RABO0324986521 t.n.v. de
ZWO o.v.v.: Werelddiaconaat zondag. De ZWO commissie
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. J. Ypma-Okma 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, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Annie Otten en Jannie Hakkers
Volgende week: Antje en Nathalie Hutten
Mooi, dat we u/jou mogen verwelkomen. In deze dienst zullen ouderlingscriba Roel Schoemaker en diaken Wim Herbert worden herbevestigd. Mw.
Thabitha Warmer, Capellastraat 13, zal de gelofte van geheimhouding
afleggen, omdat zij bezoekmedewerkster wordt. De avonddienst in de
Stephanuskerk is een zgn. Thomasviering waarin ds. Dorgelo voorgaat. Een
goede zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: inleidend orgelspel; afkondigingen; intochtslied:
Psalm 84: 1 en 2; moment voor persoonlijk gebed; gezongen votum ('Onze
hulp is in de naam van de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.'); groet;
gezongen 'amen'; lied: 310 ; gebed om vergeving en verlichting met de
Heilige Geest; lied van de maand: 531; voor de kinderen; de kinderen gaan
naar de kinderkerk; schriftlezing: Exodus 3: 7 - 14; 4: 1 - 16 en 1
Korintiërs 2: 1 - 5; lied: 848; verkondiging; lied: 672: 3 en 6
de kinderen komen terug in de kerk; herbevestiging ambtsdragers en
inleiding in het werk van bezoekmedewerkster; lied: 670 (licht gewijzigde
tekst)
Kom Schepper God, o heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.
Ontsteek een licht in hun verstand
en maak tot liefde hun bereid,
geleid met milde vaste hand
hun zwakke vlees in zekerheid.
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Maak hun geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, 's Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.
moment van gedachtenis: Jan Hendrik Geertman (23 maart 1929 - 31 januari
2017); dankgebed - voorbeden; inzameling van de gaven; slotlied: Psalm
133: 1 en 3; wegzending en zegen; gezongen 'amen' (3x); uitleidend
orgelspel
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. G.A. Veurink-Hofsink en mevr. dhr. H. van Groningen; Volgende week: Fam. J.W. van Braak-de Lange en dhr. B. Schraa
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Arjan Veurink
Lector: Ina 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: Jennie Schöer: gr. 1-4; Esther van Dijk: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Renate Bruins; Celine Stoevelaar
Volgende week: Esther van Dijk; Danike Hamhuis
Orde voor de morgendienst. Lied 89:1,5; Votum en groet; Lied 89:7; Gebed
van inkeer en verootmoediging; Lied 995; Johannes 8:12; Lied 939; Gebed
om de Heilige Geest; Lied 531; Lezing psalm 142; Lied 275:1,2,3,4,5; Lucas
11:1-13; Lied 371; Preek; Zoekt eerst het koninkrijk van God (bijv
opwekking 40) drie coupletten
Zoekt eerst het Koninkrijk van God, / en zijn gerechtigheid. / En dit alles
ontvangt u bovendien, hallelu haleluja. / Halleluja, halleluja, / halleluja,
halleluja.
Men kan niet leven van brood alleen, / maar van ieder woord. / dat door de
Heer gesproken wordt, halleluja. / Halleluja, halleluja, / halleluja, halleluja.
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Bid en u zal gegeven zijn, / zoekt en gij zult het zien. / Klopt en de deur zal
voor u open gaan / halleluja. / Halleluja, halleluja, / halleluja, halleluja.
Gebeden; Collecte; Lied 146c:1,3,7; zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Meilink; Volgende week: fam. Odink
Kindernevendienst: Marcia Zoomer; Truus Meinen; gr. 1-4; fam. Grootenhuis; Mannette Batterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mirjam Meilink; Jeanien Nijman; Doreen Olsman
Volgende week: Alien v.d. Akker; Marieke Brunink; Indi van Faassen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Spreuken 10:1-10; dinsdag: Spreuken 10:11-21;
woensdag: Spreuken 10:22-32; donderdag: 2 Kronieken 5:2-14; vrijdag: 2
Kron. 6:1–11; zaterdag: 2 Kron. 6:12-21; zondag: 2 Kron. 6:22-31
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar dhr. G. Mulder, Stoetendijk 3, uit de Witte of Lambertuskerk
naar mevr. J. Waterink-Willemsen, Rheezerveenseweg 9, en uit de Matrix
naar Annie Otter, Kamferbekestraat 34.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
6 febr. Dhr. F. Hamhuis, Esweg 32/A, 7771 CR Hardenberg, 84 jaar
6 febr. Mevr. A. Roelofs-Appelhof, Rheezerveenseweg 34, 7797 HD Rheezerveen, 83 jaar
7 febr. Mevr. A. Jonkeren-Otten, Venneweg 5, 7798 CW Collendoorn,77
jaar
8 febr. Mevr. J. Godeke-Mulder, Rheezerweg 69, 7771 WJ Hardenberg, 78
jaar
10 febr. Dhr. H. Egging, Eugenboersdijk 9, 7798 CA Collendoorn, 84 jaar
10 febr. Mevr. W.F.H. Vinke- Drewes, Boslaan 10, 7771 DR Hardenberg, 82
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.
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Lef Hardenberg stopt aan het einde van dit seizoen. 12 jaar geleden werden
wij gevraagd of we het stokje van Lef (toen Captainsclub) over wilde
nemen. Het was een leerzame, bijzondere en gezellige periode. Veel
jongeren hebben bij ons op de bank gezeten. Ze vlogen weer uit en namen
dan hun 'bagage' van Lef weer mee. Wij hebben er erg van genoten! Toch
hebben we met z'n 6-en besloten om dit 'stokje' van Lef na 12 jaar door te
geven. 'Tijd voor iets anders'. Dat neemt niet weg dat wij dit jammer vinden,
voor onszelf, de jongeren maar ook voor de ouders. Omdat wij natuurlijk
hopen dat Lef doorgaat, zijn we op zoek naar iemand die dit 'stokje over wil
nemen'. Wilt u met ons meedenken? Voor vragen of suggesties kunt u ons
bellen. Groet, Paul en Lydia Meijer, Henri en Marieke Grendelman,
Jeroen en Marjo Marissen (06-29158758)
Cadeautjesmarkt gaat weer een start maken. De winterperiode is voorbij, dus
weer tijd om aan de slag te gaan. De koffiemorgen is op woensdag 8 februari
as. in de Schakel om 10.00 uur. We willen hier bijpraten over de afgelopen
periode en vooruitkijken. Wat gaan we voor de volgende cadeautjesmarkt
i.v.m. Pasen maken? Een vaste groep dames komt elke woensdagmorgen
bijeen in de Schakel om leuke dingen te maken of gezellig met elkaar te
babbelen. Een groep is bezig met keramieken, kaarten worden er gemaakt,
er wordt gebreid en gehaakt etc. Lijkt het je leuk om bij ons aan te sluiten
kom dan woensdagmorgen 8 februari naar de Schakel neem gerust
buurvrouw of kennis mee. Uiteraard zijn nieuwe ideeën en suggesties zeer
welkom. Voor diegene die op 8 februari niet kunnen maar wel graag op de
werkmorgens willen komen de eerstvolgende is op woensdagmorgen 15
februari in de schakel en we beginnen om 9.30 uur. Aanmelden hoeft niet je
kunt je zo aansluiten. Tot ziens Miny, tel. 264877, Janny, tel. 260381, Hilly,
tel. 270888, Roelie, 270870.
Ouderengroep. Donderdag 9 februari a.s. vindt de Ouderenmiddag plaats in
de Esch, aanvang, let op ! : 14.00 uur. Toneelgroep “de Jeugd van
Vroeger” van Landstede Welzijn Ommen komt met haar toneeluitvoering
“Mag het een drupje meer zijn?” Hartelijk welkom! Voor vervoer: G.J.
Bolks, tel. 263005.
Stefanuskerk. Zondagavond 12 februari…. Gestorven voor onze zonden…,
een kernwoord in het christelijk geloof. Voor sommigen woorden waar ze
weinig tot niets meer mee kunnen, voor anderen het hárt van het geloof. In
de avonddienst van 12 februari wil ik de woorden tot klinken te brengen
onder andere aan de hand van de levensverhalen van Zacheüs en Paulus.
Ds. W. v.d. Wel
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Kleding en boekenbeurs in de Schakel. Op vrijdag 31 maart
van 18:00 uur tot 21:00 uur en zaterdag 1 april van 10:00 tot
13:00 uur wordt er weer een kleding en boekenbeurs gehouden
in de Schakel. De opbrengst is bestemd voor het Diaconaal Jongeren
Project.
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; fam. Klokkers, Zwaluwstraat 6. 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 van de dozen het
uitpakken van de kleding en boeken. Voor meer informatie : Iena Imminga,
tel: 262832 of ienaimminga@live.nl
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijden:
dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur, donderdagavond: 19.00 tot 20.00 uur.

Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. De heer W. Stegeman, Oelenveerstraat 1, mocht vorige week
weer naar huis terugkeren. Willem is nog lang niet weer de oude maar we
hopen dat het daar wel steeds meer op gaat lijken. Met mevrouw Koops,
Leeuwerikstraat 9, gaat het redelijk. Ze is vaak erg moe maar probeert er
toch het beste van te maken. Indien mogelijk probeert ze ook naar de kerk te
komen.
Hartelijk bedankt voor de kaarten die ik voor mijn verjaardag heb gekregen.
Ook namens mijn ouders. Groeten, Bert Veurink
Afgelopen zondag werden we verrast met de bloemen uit de kerk. Hartelijk
dank. Fam. Mulder, Stoetendijk 3.
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.
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Kopij voor Kerkcontact schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.

Let op!!!
Kopij voor Kerkcontact van zondag 26 februari kunt inleveren schriftelijk
of per e-mail inleveren bij Marlies Eshuis, Grote Esweg 14, Diffelen, tel.
250225 voor donderdag 18.00 uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Heemse West
Overleden. Dinsdag 31 januari is op ruim 87-jarige leeftijd dhr. Jan
Hendrik (Hennie) Geertman, Berkenlaan 29, overleden. Hij verbleef
ongeveer een week in het ziekenhuis, waar bleek dat behandelingen geen zin
meer hadden. Na een zeer kort verblijf in het hospice is hij overleden. Op de
kaart staat: 'De Heer is mijn herder.' Zaterdagmiddag 4 februari vond de
crematie plaats na een afscheidsbijeenkomst in 'de Lariks'. Bidden we voor
zijn vrouw en (klein)kinderen en allen die hem moeten missen.
Onze zieken. Mw. A. Lenters-Stoeten, Lentersdijk 2, krijgt chemobehandelingen. Dhr. L. Jonkeren, Venneweg 5, verblijft nu in Isala te Zwolle. Verder
denken we aan de zieken thuis. Laten wij de zieken niet vergeten in onze
aandacht en gebeden.
Huwelijksjubileum. Op 4 februari waren dhr. J.J. Bennink en mw. J.A.
Bennink-Hakkers, de Spinde 67, 40 jaar getrouwd. Een robijnen huwelijk
dus. Van harte gefeliciteerd en we wensen het jubilerende bruidspaar alle
goeds en Gods zegen voor nu en de toekomst!
Hartelijk bedankt voor het mooie boeket bloemen uit de kerk en voor de
getoonde belangstelling. Hartverwarmend. Fam. H.J.Waterink.
Afwezig. Donderdag 9 februari ben ik niet voor werk in de gemeente
beschikbaar i.v.m. permanente educatie.
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 Mar-

7

lies Eshuis, Grote Esweg 14, Diffelen, tel. 250225 voor donderdag 18.00
uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Wij noemen: Gerton Odink, Veldsinklaan 22, en Meindert
Veurink, Blanckvoortallee 36, Annie Otter, Kamferbekestraat 34. De
gezondheid van de kleine Emma Zwiers (Edelinckstr. 112) blijft nog wel
broos, ze is nog steeds in het UMCG. Heel veel sterkte toegewenst!
Meindert Veurink, Blanckvoortallee 36, heeft de operatie aan zijn slokdarmkanker volgens het boekje doorstaan. Hij doet het boven verwachting goed,
al blijven er nog veel zorgen voor de komende tijd. Meindert is gek op post:
RGT, afdeling Noord 5, kamer 1, Zilvermeeuw 1, 7609 PP, Almelo.
Maaltijdproject Marslanden. De volgende maaltijd is op 23 februari, laat u
verrassen. U kunt zich opgeven bij Hilda, tel. 264884; bij Ans, tel. 263009
Femmy, tel. 262490 en femmykroon1946@live.nl
Bezoekproject 55-65 jaar. Tussen januari en april gaan gemeenteleden op
bezoek bij gemeenteleden. Dit jaar in de leeftijdscategorie 55-65 jaar. We
hopen op zinvolle bezoeken. Het gaat ons om het gesprek. We hopen zo te
horen hoe deze gemeenteleden in het leven staan en wat hen bezighoudt.
Wie weet horen we ook hoe ze in het geloof staan en wat de kerk daarin
betekent.
Omdat dominee Martin Voet een tijd niet werkt vanwege zijn knieoperatie,
zullen er tot Pasen andere, soms onbekende, predikanten en voorgangers
zijn. Voor pastoraat kun je terecht bij Ellen Kolthof tel 262583 per email:
eikolthof@ziggo.nl of bij Erik van Faassen, tel. 266384 of per email:
e.vanfaassen1@lijbrandt.nl
Kopij voor Kerkcontact schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.

Let op!!!
Kopij voor Kerkcontact van zondag 26 februari kunt inleveren schriftelijk
of per e-mail inleveren bij Marlies Eshuis, Grote Esweg 14, Diffelen, tel.
250225 voor donderdag 18.00 uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
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