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

Gemeente

zondag 5 november 2017 11e jaargang nr. 45.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet; Heilig Avondmaal
Ouderlingdhr. E. van Faassen / Diaken: dhr. P. Meijer
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort;
Oogstdienst
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: dhr. H. Odink
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo; Heilig Avondmaal
Ouderling: dhr. A. Meijer / Diaken: dhr. M. Kappert
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. K.A. van der Meer
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. E. Odink
Organist: dhr. F. Kroon
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans; Evensong
(Zevenmaal)
Ouderling: dhr. A. Mulder / Diaken: dhr. G. Timmerman
Organist: dhr. E. Nijzink
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: drs. Eertink, Rijssen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Holverda
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemse west: ds. L. van Rikxoort; zangdienst
m.m.v Bergentheims mannenkoor
Bij de diensten
Collecten: 1e Najaarszendingscollecte/Hong Kong; 2e kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
1e rondgang: Najaarszendingscollecte. Er zullen vóór en tijdens de dienst
beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. Het thema van deze

zondag is "Theologie doceren in Hong Kong". Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr. NL45RABO0324964862 t.n.v. De penningmeester Z.W.O.
van de P.K.N. Hardenberg - Heemse o.v.v. Bijdrage zending. De ZWO Com.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Mulder en dhr. J. Jans
Volgende week: Mw. H. Wolbink en dhr. H. Olsman
Koster: dhr. G.J. Bolks, tel. 263005, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Rina Zandman en Jolanda Pasveer
Volgende week: Annie Otten en Jannie Hakkers
Koffiedrinken na de dienst. Na afloop van de dienst bent u van harte
welkom in de 'Aerninckhoff' voor een kopje koffie of thee. De kinderen
gaan na de dienst het fruit brengen in Oostloorn.
Weet u / je welkom in de Witte of Lambertuskerk! Vandaag vieren we - naar
traditie - de oogstdienst. Een dienst voor het hele gezin, d.w.z. dat er extra
aandacht is voor de kinderen in de kerk. Er is vandaag daarom geen kinderkerk. Thema is: 'Juichend de oogst binnenhalen'. We lezen Psalm 126 en 1
Petrus 5: 7-11. De avonddienst, in de Stephanuskerk, wordt geleid door ds.
Noordmans en is een Evensong m.m.v. Zevenmaal. Een goede zondag
gewenst!
Orde van de morgendienst. De orde van dienst wordt u aangereikt bij binnenkomst in de kerk.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: mevr. H.T. Hietland; mevr. R.A. Ledegang en mevr. J.
Roepers; Volgende week: Fam. K Gerrits en dhr. J. Noorlander
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: Marjo Marissen: gr. 1-4; Ester van Dijk: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Elise Pothof; Judith Schutte
Volgende week: Danike Hamhuis; Janine Roepers
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Lector: Hans Roepers
Orde van de morgendienst: Het thema van de morgendienst is: Ga met me
mee! In deze dienst willen wij met elkaar ook de Maaltijd van de Heer
vieren. Lied 43:1,2; Onze Hulp en Groet; Lied 216; gebed; wegzendlied
891; Bijbellezing Joh. 4:47-54; Lied 802:1,2,4; preek; Lied 391 (collecte
tijdens dit lied); kinderen proeven aan het Pascha, Lied 385:1; Avondmaal
(zittend), Lied 379:1,3,9 (tijdens uitdelen brood), Lied 389:2,3,4 (tijdens
uitdelen van de wijn); dankgebed; slotlied 416; zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Kroon; Volgende week: fam. van Kamer
Kindernevendienst: Gerdien Borger: gr. 1-4; Marjon van der Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Gerja Kuiperij; Wendy Lambers; Meike Olsman
Volgende week: Karin Wilpshaar; Melanie Lamberink
Orde van de morgendienst: Kaarsenlied: Geroepen om te zingen 24:1,2;
Lied 216:1; Bemoediging en groet; zingen: Klein Gloria; Kinderen gaan
naar de nevendienst; Gebed van toenadering; Lied 705:1; Gebed;
Schriftlezing Mattheus 25:1-13; Lied 727:9,10; Preek; Gezang 291 oude
(kinderen komen terug uit de nevendienst); Collecte; Viering avondmaal;
Wij bereiden ons voor op de viering (tijdens het lied worden brood en wijn
symbolisch binnengebracht); Gezang 381:1,2; *lezen Tafelgebed tijdens
welke we zingen lied 405:4; *-samen bidden van het Onze Vader
*Gemeenschap van brood en wijn (lopende viering) *Tijdens rondgaan
zingen we (3 liederen) 1.: Lied 150 2. Lied 1010 3. Lied 624; Gebeden;
Kinderen uit de oppas mogen worden opgehaald terwijl de organist speelt.;
Lied 704:1; Zegen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Matteüs 22:15-22; dinsdag: Matteüs 22:23-33;
woensdag: Matteüs 22:34-46; donderdag: Matteüs 23:1-12; vrijdag: Matteüs
23:13-26; zaterdag: Matteüs 23:27-39; zondag: Jesaja 48:1-11
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Pierink- Roos, Kometenlaan 7, uit de Witte of Lambertuskerk naar dhr. B.J. Stoeten, Weidehuisstraat 12. en uit de Matrix naar
Berry en Alexandra Veltink Schotlaan 30
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
6 nov. Dhr. K.H. Hubert, Clara Feyoena Heem, 79 jaar

3

6 nov. Dhr. L. Hofsink, Rembrandtstraat 22, 7771 XG Hardenberg, 76 jaar
6 nov. Mevr. M.E. Westerhof, Vlasakkerkanmp 12, 7772 MK Hardenberg,
28 jaar
7 nov. Dhr. H. Akse, Schoutenhof 46, 7773 EA Hardenberg, 85 jaar
7 nov. Mevr. J. Pruntel- Jonkman, Hundekovenstraat 4, 7773 CR Hardenberg, 76 jaar
9 nov. Mevr. A.E. Westeneng- Duiker, Blanckvoortallee 26, 7773 AT Hardenberg, 76 jaar
10 nov. Mevr. M. Ribberink- Wesselink, Rembrandtstraat 30, 7771 XG Hardenberg, 75 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.
SIEN-dienst. In de Oosterkerk, Kanaalweg Oost 59 te Bergentheim, vindt
vanmiddag om 15.00 uur een aangepaste kerkdienst plaats voor mensen met
een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien - Regio
Ommen. Voorganger is Ds. G. Rohaan. 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 koffie, thee en fris.
VOTO. Op drie avonden, te weten donderdagen 9, 16 en 23 november,
wordt het boek “Compassie” van Karen Amstrong besproken. De avonden
staan onder leiding van ds. P. Langbroek. De bijeenkomsten vinden plaats in
de Esch. Aanvang 20.00 uur.
Besluit van de Algemene Kerkenraad over de verdeling van de predikanten/
kerkelijk werkers na de bezuinigingen. Maandag jl. heeft de AK een beslissing genomen over hoe de verdeling van predikant/kerkelijk werker plekken
eruit zal komen te zien. De AK deed dat na de wijkkerkenraden te hebben
gevraagd om hun mening en instemming over het onderstaande én na zich te
hebben vergewist dat kerkelijk werkers/predikanten bereid zijn tot een constructieve oplossing. Die verdeling van fte’s is op basis van het aantal adressen per wijk én (kleinere factor uiteraard) het aantal begrafenissen per wijk.
De verdeling: Baalder 0,9 (was 1.0), Baalderveld 1,3 (was 1,5), Centrum
Noord 1,3 (was 1,5), Centrum Zuid 1,3 (was 1,5), Heemse West 0,6 (was
ook 0,6), Heemser Esch 1,1 (was 1,0), Marslanden 0,7 (was 0,8), Radewijk
0,4 (was 0,5). Heemser-Esch gaat met Baalder in gesprek over de 0,1 die
Baalder te veel heeft, Marslanden gaat voor 0,5 een predikant beroepen (die
toestemming heeft onze gemeente gekregen van het Regionaal orgaan dat
daarover beslist) én gaat met Baalderveld in gesprek over de 0,2 die B’veld
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te veel heeft. Centrum Noord/Zuid gaan samen met Radewijk in gesprek
over de 0,4 die CN/CZ teveel hebben en die Radewijk nu tekort komt. Dit is
geen “mooie oplossing”: bezuinigen doet altijd zeer. De Algemene Kerkenraad spreekt haar zijn dankbaarheid uit, dat tot nu toe deze gesprekken in
onderlinge solidariteit en verbondenheid worden gevoerd. De komende
periode zullen er gemeenteavonden worden gehouden waarop deze beslissing wordt toegelicht, maar de AK vindt het belangrijk dat er nú ook naar de
gemeenteleden duidelijkheid komt, vandaar dit bericht. Namens het moderamen: Eric van Asten, scriba, Henk Meulink voorzitter, ds. Wim van der
Wel 2e voorzitter.
De Heemser Cantorij repeteert a.s. dinsdagavond van 18.30 - 19.30 uur in de
Witte- of Lambertuskerk.
Op Woensdag 8 nov. houdt de PCOB Hardenberg-Heemse haar verg. in het
Klokhuis te Oostloorn om 14.30 Deze middag komt dhr. Wiebe Tolman bij
ons met het onderwerp van vuilstort tot natuurgebied. Allen hartelijk welkom. Voor info. 0523.272019
Ouderengroep. De Ouderenmiddag op donderdag 9 november a.s. vindt
plaats in de Aerninckhoff, aanvang 14.30 uur. Na de opening wordt Bingo
gespeeld. Er is gelegenheid om keuze liederen op te geven uit het ‘Liedboek
voor de Kerken’ om samen te zingen. Tevens zal een eigen bijdrage van de
aanwezigen op prijs gesteld worden, een leuk verhaal, een gedicht enz. Zo
hopen we op een gezellige middag met elkaar. Voor vervoer G.J. Bolks, tel.
263005.
Zangdienst 12 november. Zondag 12 november houden we 's avonds in de
Stephanuskerk een zangdienst. Medewerking wordt verleend door het Chr.
Project Mannenkoor te Bergentheim o.l.v. Frieke Kampman, Ina Bosscher,
sopraan, G.J. ten Brinke als organist en H. Bakker als pianist. Voorganger is
ds. Leo van Rikxoort. Aanvang: 19.00 uur. Welkom!
Sirkelslag. Wie: groep 6,7,8. Wat : sirkelslag -> een creatief, spannend
interactief spel. Waar: 17 november om 19.00 uur in de Esch. Meld je aan:
repothof@gmail.com of 271944. Groet Renate Bruins en Elise Pothof
Op zondag 26 november a.s. organiseren wij van “Happy” (PKN
Heemse) weer een FANTASTISCHE VROLIJKE DIEPGAANDE SING-IN. Een zangavond met medewerking van “Band Joy”
uit den Ham http://bandjoy.nl/ Het thema voor deze avond
is:……en door! De sing-in is bedoel voor jongeren en iedereen
die zich jong voelt. De avond begint om 19.00 uur en het is in
‘de Esch’ bij de Hessenwegkerk. Graag tot de 26e, tot Happy. De werkgroep
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Happy: Jonathan Zandman, Marjo Maris- sen, Herma Mulder, Irene van
Dijk, Carlos Scherpen en Henrieke van Dijk.
Kerstbakjes / kerstspullen: Op zaterdag 16 december is er weer de kerstmarkt bij de Stephanuskerk met verkoop van mooie kerstbakjes/ grafstukken
etc. We zijn voor het maken hiervan op zoek naar: bakjes, kerstspullen en
groen. Info: Janneke Meijer, tel: 266687 /06-57050404, Erica Meijerink, tel:
260666 / 06-33580001
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. Z. Vinke-Altena , Esweg 5, is in CFH (Unit 1, K3) om te
revalideren. Het gaat langzaam aan steeds beter. Mevrouw M. Koops verhuisde 27 oktober vanuit het Hospice naar verzorgingscentrum Oostloorn.
Dat betekent niet dat het goed met haar gaat, maar wel dat ze ‘te goed’ is
voor het Hospice. Wij bidden dat mevrouw Koops hier, ondanks alles, nog
iets van zegen mag ervaren.
Onze hartelijke dank voor de bloemengroet uit de kerk vanwege ons 50
jarig huwelijk. Het was een complete verrassing. Gerrit en Ineke Pierik.
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. Bij het zgn. bevolkingsonderzoek kreeg mw. J. C. van der
Torre-Boer, Larixweg 2, te horen dat het noodzakelijk is dat zij een operatie
ondergaat. Wanneer die zal plaatsvinden is op dit moment nog niet duidelijk.
Mw. H. Bakker-Heldt, Burgemeester Bramerstraat 88, is geopereerd en als
alles goed gegaan is, verblijft ze sinds vrijdag in Clara Feyoena Heem. Daar
verblijft ook nog mw. M. Jans-Overweg, Marsweg 3. Mw. G.H. SturrisBouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden. We denken ook aan
allen van wie we de namen niet noemen, maar die ook tobben met hun
gezondheid. Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Huwelijksjubileum. Vandaag, 5 november, zijn dhr. T. Nijland en mw. J.
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Nijland-Kappers, de Kerkdijk3, 25 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en
Gods zegen gewenst!
Hartelijke dank voor de prachtige bloemen die ik zondag namens de kerk
kreeg. Ook voor de kaarten en telefoontjes die ik kreeg tijdens en na mijn
verblijf in het ziekenhuis hartelijk bedankt. Berend Stoeten.
De schoenendoosactie voor The Home of hope and Dreams onder leiding
van Gini Pullen heeft in totaal €61,- opgebracht. We willen alle gevers en
geefsters hier hartelijk voor bedanken. Een hartelijke groet van de Leiding
van de Kinderkerk.
Voor de kinderoppasdienst voor kinderen van 0-4 jaar zoeken wij nog nieuwe oppassers. Zowel volwassen of tieners zijn van harte welkom om ons
team te komen versterken. Je bent ong. 5 keer per jaar aan de beurt. Wil je
informatie of meedraaien neem dan contact op met Marlies Eshuis, tel
250225.
Wijziging e-mailadres. Wilt u mij mailen, doe dat dan vanaf nu niet meer
via rikxoort@ziggo.nl, maar gebruik a.u.b. leovanrikxoort@gmail.com
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 Wim Schepers, Kamferbekestraat 26, is weer geopereerd in
Zwolle. Er staat daarna nog steeds een verblijf in Clara op de rol om te
revalideren. Zijn vrouw Tine heeft een traject van bestralingen achter de rug
en zal binnenkort chemokuren ondergaan. We wensen jullie veel sterkte en
zegen. Gerton Odink, Veldsinklaan 22 is bezig aan een traject van chemokuren , welke tot in juni 2018 doorduren. We wensen hem en Gerdie ook
veel sterkte en zegen. Marrie Kemkes, Avondvoorde 3 werd geopereerd in
Almelo en is nu weer thuis. Harm Hindriks, Edelinckstraat 18 is weer thuis
na een ernstige blindedarm operatie in Spanje. Is nu bezig met herstel van
deze operatie en weer op krachten te komen. Wil graag iedereen bedanken
voor de bloemen, telefoontjes en mails. Hartverwarmend!! Als je wilt dat ik
langs kom, laat je dit dan even weten?
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Geboren: Op 23 oktober werd Esmee Gerriëtte Smit, Schotlaan 12, geboren.
Dochter van Richard en Elsbeth en zusje van Lise en Nore. Wij feliciteren
jullie van harte met dit levensgeluk. Of zoals jullie het zelf zeggen: "Wonderen moet je stil omvatten heel behoedzaam met je handen en je hart.
Marslandendiensten. Vandaag vieren we de eenheid met Christus. Dat
mogen we samen doen. Ons soms zwakke geloof wordt versterkt. Ds.
Martin Voet gaat voor. Volgende week gaat mevr. Ellen Kolthof voor.
Vergadering. Woensdag 8 november vergadert het moderamen in de Esch.
Aanvang 20.00 uur.
Op vrijdag 10 november 2017 organiseert Connect 2.0 weer een filmavond
van 18:30 tot 20:30 voor de groepen 4+5. De kosten bedragen € 2,00. De
film is Boss Baby en wordt vertoond in de Kerkzaal van de Matrix. Opgeven kan via marslandenconnect@gmail.com voor 8 november. Vermeld wel
even je naam, groep, mobiele nummer, en of je wel/niet wordt opgehaald na
afloop. Tot dan.
Maaltijdproject Marslanden. Graag willen we na 6 seizoenen een paar opvolgers voor het seizoen 2018-2019. Wij doen het met veel plezier, maar willen
zelf ook graag aanschuiven. Wie vindt koken leuk, en houd van gezelligheid.
Je kunt bij ons informeren hoe we een middag plannen. De volgende maaltijd is gepland op woensdag 22 november. Iedereen weer van harte welkom.
Heel fijn om elkaar weer te ontmoeten. U kunt zich opgeven bij Hilda, tel.
264884; bij Ans, tel. 263009; Femmy, tel. 262490 en
femmykroon1946@live.nl
Bereikbaarheid ds. Martin Voet, Avondvoorde 1 7773 BB Hardenberg.
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag. Telefonisch 273231. Bij
voorkeur bellen tussen 8.30-9.15 uur en 18.30-19.00 uur. Per mail:
dsmartinvoet@pknhardenbergheemse.nl Doop- en huwelijksaanvragen bij
de predikant.
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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