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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. G. Brandorff
Ouderling: dhr. G. de Haan / Diaken: dhr. P. Meijer
Organist: dhr. H. Niezing
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. H. Berends, Vriezenveen
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: dhr. H. Odink
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. A.E.N. de Bruin, Losser
Ouderling: dhr. K. Bakker / Diaken: dhr. M. Kappert
Organist: dhr. K. Bakker
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. A.P. Feijen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. H. Kemink
19.00 uur: Stefanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: dhr. C. Dicke / Diaken: ?
Organist: mevr. H. Davenschot
Woensdag 8 maart Biddag voor gewas en Arbeid
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” mevr. M. Veenstra / mevr. E.
Kolthof / Ouderling: mevr. H. Hietland / mevr. W. Bult
Organist: mevr. A. Harsevoort
19.30 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. G. v.d. Spoel / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: dhr. K. Bakker
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. A.E.N. de Bruin, Losser
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stefanuskerk: Baalder: ds. W. v.d. Wel

Bij de diensten
Collecten: 1e Rudolfstichting/De Glind; 2e; Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Diaconale collecte. Steun kinderen en jongeren in De Glind. De opbrengst
van de diaconale collecte is vandaag bestemd voor het Jeugddorp De Glind.
Daar wonen kinderen en jongeren die vanwege diverse redenen niet meer
thuis kunnen wonen. De Rudolphstichting biedt hun in De Glind een veilige
leefomgeving. Uw gift maakt het mogelijk dat deze kinderen en jongeren
een liefdevol thuis hebben en zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot krachtige volwassenen. Doet u mee? U kunt dit werk ook steunen
door uw bijdrage over te maken op rekening van de Diaconie: NL 21
RABO 03249.63.645, o.v.v. “Steun kinderen en jongeren in De Glind.”
Hartelijk dank! De Diaconie.
Bloenschikking veertigdagentijd. Eerste zondag van de veertigdagentijd. In
deze veertigdagentijd horen we hoe Jezus zijn weg gaat vanuit de kracht
van Gods liefde. Gekozen is voor de berg als symbool van die liefde en
kracht. In de taal van de Bijbel is de berg de plaats van ontmoeting met
God. In de schikking is een berg gevormd van drie schijven van een boom.
De jaar- ringen geven de groeikracht aan, de scheuren de kwetsbaarheid.
Alle horen bij het leven vanuit Gods krachtige liefde. Op deze eerste zondag
van de veertigdagentijd horen we over verlei- ding en verzoeking . Als
symbool van verleiding zien we de prachtige gele bloemen; zij schittert
boven de stenen en het zand van de woestijn
Collecten 8 maart: 1e Diaconie; 2e Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. P.R. Pot en dhr. W. Herbert
Volgende week: Fam. G.J. Smit en mevr. T. van Faassen
Koster: dhr. B. v.d. Poll, tel. 264313, morgendienst; Biddag: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, avonddienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Soria en Ina van Uffelen
Volgende week: Jennie Altena en Mieke Kerkdijk
Goed dat u/jij er bent. Het is vandaag de eerste zondag van de veertigdagentijd, de periode waarin we ons voorbereiden op Pasen. Dhr. Berends uit
Vriezenveen is de voorganger. (N.B. Voor degenen die zich afvragen of ik LvR- ook nog eens voorga in de Witte of Lambertuskerk: volgende week
ben ik er weer!). De avonddienst in de Stephanuskerk wordt geleid door ds.
Noordmans. Een gezegende zondag gewenst!
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Orde van de morgendienst: Afk.; Lied 62 : 1, 4 en 5; Verootmoediging en
genadeverkondiging; Lied 558 : 1,2,3 en 10; Wetslezing; Lied 958 : 1 en 5;
Gebed om de opening van het Woord; Praatje met de kinderen (wegzendlied) Projectlied; Schriftlezingen: Psalm 55 : 13-24 en Lucas 22 : 1-23; Lied
55 : 1 en 7; Verkondiging; Lied 213 : 1,4 en 5; Dankgebed, voorbede, Onze
Vader; Collecte; Slotzang: Lied 438 : 1,2 en 4; Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. H. Brink-Brink en dhr. B. Schraa
Volgende week: Fam. D.Z. Lenters-Bril en mevr. A. Mensink
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: Mariska de Vries: gr. 1-4; Jacoba Nijzink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Judith Schutte; Petra Veurink
Volgende week: Mariska de Vries; Jacoba Nijzink
Lector: Fred Hamhuis
Orde voor de morgendienst. Intochtslied Lied 538:1,2; Klein Gloria; Onze
hulp. Groet; Drempelgebed; Lied 215:1,2,3,4; Smeekgebed; Kyrielied
281:1, 2,3,4,5; Gebed van de zondag; Gesprek met de kinderen; (Kinderen
gaan naar de nevendienst); Wegzendlied: 40-dagenlied (mel. Lied 215);
Jesaja 58: 1-10 (lector); Lied 91:5,6,8; Mattheus 4:1-11; Lied 539; Verkondiging; Lied 538:3,4; (De kinderen komen terug in de kerk); Dankgebed,
Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader; Inzameling van de gaven; Slotlied
536; Wegzending en Zegen, Amen (gezongen)
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Zoer; Volgende week: ?
Kindernevendienst: Marcia Zoomer; Truus Meinen: gr. 1-4; Mireille
Breukelman: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mariette Zoer; Wendy Lambers; Meike Olsman
Volgende week: Jeanien Nijman; Karin Wilpshaar
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Matteüs 7:13-23; dinsdag: Matteüs 7:24–8:1;
woensdag: Psalm 126; donderdag: Spreuken 12:1-9; vrijdag: Spreuken
12:10-19; zaterdag: Spreuken 12:20-28; zondag: Psalm 99
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De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar dhr. L. Scholten, Plutolaan 34, uit de Witte of Lambertuskerk
naar mevr. Geertman-Takman, Berkenlaan 29, en uit de Matrix naar dhr. en
mw. van Lingen, Ervenweg 58.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
6 maart: dhr. W. Spijkers, Berkenlaan 22, 7771 DD Hardenberg, 80 jaar
6 maart: dhr. Sj. Bies, Meteoorplein 13, 7771 ED Hardenberg, 81 jaar
10 maart: mevr. J.H. Ballast-Otten, Eikenlaan 18, 7771 DX Hardenberg, 80
jaar
11 maart: dhr. L. Jongebloed, Spaanskamp 30, 7771 BT Hardenberg, 84 jaar
12 maart: dhr. L. Gerritsen, Berkenlaan 8, 7771 DD Hardenberg, 78 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.
Vespers: vanavond start de eerste van 4 vespers gedurende de 6 zondagen in
de 40-dagentijd. Vier van de zes zondagen worden ingevuld door de liturgiecommissie met vespers, de overige twee zondagen worden door resp. wijk
Marslanden en wijk Heemseresch ingevuld op hun eigen wijze. Ze zullen
daar zelf t.z.t. over berichten. In de vier vespers die nu zijn voorbereid staat
telkens een stukje tekst uit het lijdensevangelie centraal van één evangelist.
En dan wel zó dat het een stukje uit diens verhaal over Jezus’ lijdensweg
betreft dat de ándere drie evangelisten niet hebben. Als voorgangers zijn we
telkens onder de indruk van het werk van de liturgiecommissie! We zijn dan
ook blij dat ze dit weer hebben gedaan en bevelen deze diensten van harte
aan als een zinvolle voorbereiding op het komend Paasfeest.
Ouderengroep. De Ouderenmiddag op donderdag 9 maart a.s. vindt plaats
in de Esch. Aanvang 14.30 uur. Dhr. D. Hoek, operationeel expert bij de
politie, zal een presentatie geven over de veelomvattende werkzaamheden
en staat hierbij ook open voor vragen. Hartelijk welkom in de Esch. Voor
vervoer G.J. Bolks, tel. 263005.
Voto. De avond over “Het Woord aan de verbeelding” wordt gehouden op
dinsdag 7 maart 2017 in De Esch om 20.00 uur. De avond staat onder leiding
van da. Gonny de Boer uit Anloo. Meer informatie is te vinden in de folder Voto.
De folders liggen bij de ingang van de kerken. Ook is de informatie te vinden in
Kerkklank van maart 2017. * Het leerhuis "de Passio volgens Johan- nes" wordt
gehouden op de woensdagavonden van 1 maart (Aswoens dag) tot en met 12
april (in de Stille Week), in de Schakel telkens vanaf 19.30 uur. info: ds. A. de
Lange. Woensdag 8 maart begint de avond om 20.30 uur i.v.m. Biddag.
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40 dagen tijd. Een tijd van bezinning en inkeer. Ook een tijd van nadenken
om eens wat minder te luxueus te leven en meer open te staan voor onze
naaste. Het College van Diakenen en de ZWO commissie hebben samen
besloten om extra aandacht te geven aan deze periode. Dit gebeurt door elke
zondag in de eredienst aandacht te schenken aan de projecten van Kerk in
Actie door middel van een PowerPointpresentatie voor en tijdens de collecte.
Vandaag is er de mogelijkheid om een spaardoosje mee te nemen waarin u in
de komende 40 dagen tijd kunt sparen voor al deze projecten. Het is de
bedoeling dat er per gezin één doosje wordt meegenomen. Op 9 april
(Palmzondag ) ontvangen wij na de dienst het spaardoosje graag gevuld van
u terug. Zowel Diaconie als ZWO hopen dat u hieraan meewerkt.
Lef Hardenberg (voorheen Captains club) zoekt nieuwe leiders. Na 12 jaar
hebben we met z’n 6-en besloten het stokje door te geven. 'Tijd voor iets
anders'. 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. 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).
Ben je tussen de 20 en de 35? We tellen in de stad veel jong volwassenen zoals jij die aangesloten zijn bij de PKN kerk. Maar we zien jullie niet vaak in
de kerk of bij andere samenkomsten en activiteiten die voor het geloof worden georganiseerd. Dat vinden we jammer omdat we bang zijn dat kerk en
jongeren steeds verder uit elkaar groeien. Daarom zijn we nieuwsgierig naar
jouw wensen! Waar heb jij belangstelling voor? Laat het ons weten door een
kleine enquête in te vullen op https://nl.surveymonkey.com/r/CYQP3CQ Hopelijk kunnen we je dan iets aanbieden dat past bij jouw leven en interesses.
Samen Zingen, zaterdag 11 maart a.s. is er weer een samen Zingen. Dit maal
in de Petrakerk, W. de Withstr 18, samen Nederlandstalige geestelijke liederen zingen van toen en nu. Muzikale begeleiding van Herman Boerman
(orgel), Gerrit J. Plaggenmarsch(trompet). Herman Houwaard (bas/bariton)
en Jan en Tineke Schepers (eufonium). Toegang gratis, er wordt gecollecteerd voor de vrienden van de Zwieseborg. Aanvang 19.30 uur. P.S
parkeergarage Gemeente huis is deze avond open .
Werkgroep AZC Heemserpoort De kerken van de gemeente Hardenberg zijn
verenigd in het Diaconaal Platform Hardenberg (DPH). Vanuit het DPH is in
november 2015 een werkgroep opgericht die nadenkt over hoe de kerken van
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Hardenberg een bijdrage kunnen leveren m.b.t. de vluchtelingen die sinds
okt. 2016 in AZC Heemserpoort wonen. Het doel van deze werkgroep is om
hier handen en voeten aan te geven. Dit in overleg met het COA (Centraal
Orgaan opvang Asielzoekers). Het fietsenplan is hier o.a. een uitwerking
van. Waarschijnlijk hebt u hier al meer over gehoord/gelezen: er worden
gebruikte fietsen in verschillende kerkelijke gemeenten ingezameld, deze
worden gerepareerd en daarna voor een klein prijsje aan de vluchtelingen
verkocht. Dit gebeurt allemaal op aanvraag en in goed overleg met het AZC
Heemserpoort. Hier is veel belangstelling voor. Als werkgroep hebben we
ook geregeld overleg met het COA en verschillende vrijwilligersorganisaties
(zoals de Stuw, Bibliotheek, Sportservice Hardenberg) om zo tot een goede
samenwerking te komen. In verschillende kerken hebben we al vluchtelingen
mogen ontmoeten. Dit is voor hen en voor ons heel waardevol en levert
mooie contacten op. Mocht u ook graag iets voor hen willen betekenen dan
kunt u zich altijd als vrijwilliger aanmelden bij de Stuw. Zij brengen de
vragen vanuit het AZC samen met de vrijwilligers die bij hen staan ingeschreven. U kunt de vluchtelingen natuurlijk ook “gewoon” aanspreken.
Vaak is dat de beste manier om contacten te maken. Ook is er de mogelijkheid om de koffieochtend, iedere vrijdagmorgen (van 10.00 uur -11.30
uur) in het AZC Heemserpoort, te bezoeken. We hopen u met enige regelmaat op de hoogte te houden van onze ontwikkelingen. Namens Werkgroep
AZC Heemserpoort, secretariaatwerkgroepazc@gmail.com Ineke Gringhuis, 06-28448970; Ria Bolks, 0523-266433
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. 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
Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Op zaterdag 25 februari is na een zeer kort ziekbed overleden
Johanna Stoffers-Wolf op de leeftijd van 80 jaar. Samen met haar man
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woonde ze aan de Frans Halsstraat 3. Ze genoten samen van een goed leven,
dat ze al ruim 60 jaar deelden. Ze nam het leven zoals het kwam, zo had ze
geleerd aan ervaringen in haar leven. In alle rust te midden van haar man en
kinderen is ze overleden. Vrijdagmiddag vond de crematieplechtigheid
plaats in de Lariks. We leven mee met haar man, kinderen en kleinkinderen
en allen die haar zullen missen.

Jubileum. Op vrijdag 3 maart waren Lucas en Willie Veltink-Emmens,
Frans Halsstraat 20, 50 jaar getrouwd. We feliciteren hen met deze
heugelijke dag en wensen hen samen te midden van kinderen en
kleinkinderen nog zegenrijke jaren toe.
Hartelijk dank voor de vele blijken van meeleven t.g.v. mijn 90e verjaardag,
24 februari. Voor de prachtige, heerlijk geurende bloemen uit de kerk,
bezorgd door de wijkouderling A. Meyer op 26 februari. Wees gegroet
allemaal. Leen Scholten.
Bedankt voor het mooie bloemetje, dat ik namens de kerk ontving t.g.v. mijn
84ste verjaardag. Hartelijke groet van Alien Kampman-Runhaar.
Volgende week, 12 maart, hopen wij in de morgendienst Nila Jeanne
Veurink te dopen. Nila is de dochter van Henk-Jan en Marike VeurinkReints en het zusje van Lauren. We zien met elkaar uit naar een mooie en
gezegende dienst.
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 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.
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. In het Hardenbergse ziekenhuis was dhr. J. Mostert,
Hesselink- straat 4, opgenomen. Woensdag jl. mocht hij weer naar huis
terugkeren. Mw. J. Ekkelenkamp - Takman, Heemserveldweg 10, is ook
weer thuis (door mijn - LvR - afwezigheid vorige week werd dit niet eerder
vermeld). Mw. A. Lenters-Stoeten, Lentersdijk 2, verbleef voor een kuur
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weer in het zieken- huis. Laten wij de zieken niet vergeten in onze aandacht
en gebeden.
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!
Let op! 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
Onze zieken. Wij noemen: Annie Otter, Kamferbekestraat 34, dhr. Jan
Veurink, Eugenboersdijk 8, is na de opname in het ziekenhuis nu naar Clara
gegaan om daar verder te herstellen. Wij wensen hem sterkte toe, nu zijn
vrouw is overleden en zijn leven op de kop staat! De kleine Emma Zwiers
ligt nu in Hardenberg in het ziekenhuis. Ze is stabiel en blijft erg dapper,
maar zal er nog wel enkele weken moeten blijven. Heel veel sterkte
toegewenst!
Ik was blij verrast met de bloemen uit de Matrix die een paar weken
geleden door de ouderling van dienst gebracht werden. Daarvoor mijn
hartelijke dank! Vriendelijk groet van Annie Otter
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.
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