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

zondag 7 januari 2018; 12e jaargang nr. 1.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. P. Vroegindeweij, Ermelo
Ouderling: dhr. G. Grootenhuis
Diaken: dhr. G. van den Akker
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West/ Heemser Esch: ds. H.
Dorgelo
Ouderling: mevr. A. Mensink
Diaken: mevr. W. Bult
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: geen dienst
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. E. Odink
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mevr. H. Hubert
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: dhr. H. Altena
Diaken: dhr. G. Timmerman
Organist: dhr. E. Nijzink
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. A. de Lange; Heilig Avondmaal
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. J. Eertink, Rijssen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: fam. D. van Dijk en dhr. H. Olsman
Volgende week: Mevr. J. Ypma-Okma en dhr. W. Herbert
Koster: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, morgendienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Hetty Wolbink en Ellen Bril
Volgende week: Liesbeth Otten en Marlies Eshuis
Koffiedrinken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid onder het genot van
een kopje koffie/thee elkaar in 'de Aerninckhoff' te ontmoeten.
Allereerst: veel heil en zegen in 2018 gewenst! In de gezamenlijke dienst
van de wijkgemeenten Heemser Esch en Heemse West gaat ds. Dorgelo
voor. In de Stephanuskerk gaat vanavond ds. Noordmans voor.
Een goede zondag gewenst!
Orde voor de morgendienst: Het thema van de dienst van vanmorgen is:
Verrassing! Lied 72: 1, 2 en 5, Onze Hulp en Groet, Lied 527, gebed, KND,
Lied 520: 1 t/m 5, Matteüs 2: 7-18, Lied 494, preek, Lied 511, gebeden,
collecte, Lied 512, zegen, amen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Geen dienst
Volgende week: Fam. J. Odink-Immink en dhr. B.J.P. Schraa
Oppasdienst vandaag: geen dienst
Volgende week: Renate Bruins; Elise Pothof
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Nijboer; Volgende week: fam. Mulder
Kindernevendienst: Nienke van Goor; Hannah Nijboer: gr. 1-4; Marjon van
der Veen: gr. 5-8;
Oppasdienst vandaag: Mariette Zoer; Mirjam Hakkers
Volgende week: Alien van de Akker; Jeanien Nijman; Meike Olsman
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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. Mw. G. Vieth-Akse, Edelinckstraat 36, is in CFH Unit 1 K3.
Wim en Tine Schepers, Kamferbekestraat 26, die beiden zorgen kennen;
Gerton Odink, Veldsinklaan 22, wensen we heel veel sterkte toe i.v.m. de
chemokuren. Er zijn nog steeds zorgen rond Emma Zwiers, die vorig jaar te
vroeg is geboren. Alle zieken en mensen met zorg veel sterkte toegewenst.
Marslandendiensten. Vanochtend, de eerste dienst van 2018 in de Matrix, zal
ds. P. Vroegindeweij uit Ermelo voor te gaan. Volgende week zal ds. A. de
Lange voorgaan. In de dienst van 14 januari zal het Heilig Avondmaal
worden gevierd.
Gemeenteochtend. Net als dit jaar houden we na de kerkdienst van 7
januari een ‘gemeenteochtend’. Een moment waarin we terugblikken op
het afgelopen jaar en vooruitkijken naar 2018. Welke kant gaat het op,
welke plannen zijn er gemaakt en hoever zijn die plannen al gerealiseerd.
Ook voor de kinderen zal er iets georganiseerd worden. Natuurlijk zorgen
we voor koffie/thee en wat lekkers bij de koffie/thee. Uiterlijk 12 uur zal
het programma klaar zijn. Van harte bij u aanbevolen.
Kerkbalans. In de week van 15 januari 2018 moet de kerkbalans weer
worden rond gebracht en een week later weer worden opgehaald. We
zoeken voor een aantal straten nog mensen die dit in hun eigen buurt
zouden willen doen. Meld je aan bij Piet Landstra via
scribamarslanden@pknhardenbergheemse.nl
Crisispastoraat. Vanwege het emeritaat van ds. Voet en de opstart van de
nieuwe invulling van het pastorale team zal er begin januari 2018 alleen
invulling aan pastoraat gegeven worden bij crisissituaties of overlijden.
Hiervoor kunt u telefonisch contact opnemen via: 06 – 20535961.
Vervolgens zal er een beschikbare dominee of kerkelijk werker worden
ingeschakeld.
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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Wijkkerkenraad Heemser Esch vergadert op woensdag 10 januari om 19.30
uur in de Esch. De vergaderstukken zijn verzonden of liggen in het
postvakje.
Uitnodiging wijkavond. Op 17 januari wordt er een wijkavond gehouden in
de Esch voor de wijken 11, 12 en 13. Welkom vanaf 19.45 uur. Thema is:
Kerkproeverij – een open huis-.
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. In Clara Feyoena Heem verblijven mw. M.J. Slotman-Pullen,
Ulfershof 12 en mw. H. Kerkdijk-ter Wielen, Burg. Schuitestraat 80. Mw. K.
Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn (kmr. 157a). Mw. G.H.
Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden. Mw. G. EshuisWaterink, Grote Esweg 11 te Diffelen heeft inmiddels een geslaagde
operatie ondergaan. Als ik dit schrijf verblijft ze nog in het Röpcke Zweers
Ziekenhuis. Dhr. G.J. Kerkdijk, Scholtensdijk 26, zal op 8 januari een
operatie ondergaan in het Hardenbergse ziekenhuis. We denken ook aan
allen die zorgen hebben binnen hun gezin, familie of vriendenkring.
Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Afwezig. Dinsdag 9 januari ben ik niet in de gemeente aanwezig, maar in
Groningen op een (jubileum)dag van de Protestantse Theologische
Universiteit, waar ik o.a. een aantal workshops zal bijwonen. 't Is maar dat u
het weet.
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!
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Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Romeinen 2:1-16; dinsdag: Romeinen 2:17-29;
woensdag: Romeinen 3:1-8; donderdag: Romeinen 3:9-20; vrijdag: Romeinen 3:21-31; zaterdag: Romeinen 4:1-12; zondag: Romeinen 4:13-25
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit Matrix gebracht naar
Wim Schepers Kamferbekestraat 26.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
7 jan. Dhr. H. Petter, Hessenweg 65, 7771 RD Hardenberg, 80 jaar
8 jan. Mevr. H. Zweers- Bosch, Rembrandtstraat 17, 7771 XE Hardenberg,
76 jaar
9 jan. Mevr. G. Stevens- Slager, Capellastraat 1, 7771 XE Hardenberg, 83
jaar
10 jan. Dhr. E.J. Stoeten, Rheezerweg 62, 7794 RH Rheeze, 90 jaar
11 jan. Mevr. J. van der Stoep-van Hilten, Berkenlaan 10, 7771 DD Hardenberg, 88 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.
Hierbij de opbrengst van de collecten met kerst voor Kinderen in de knel.
Het totale bedrag bedraagt € 4.968,68
De Heemser Cantorij repeteert a.s. dinsdagavond 9 januari tussen 18.30 en
19.30 uur in gebouw "Aerninckhoff".
Noaberlunch! Bij het oude Noaberschap hoorde dat je van tijd tot bij elkaar
langs ging. Je zag elkaar en nieuwtjes werden uitgewisseld. Daar komt het
tegenwoordig niet altijd meer van. Maar daar willen wij graag een klein
beetje verandering in brengen met de Noaberlunch. Ieder tweede woensdag
van de maand wordt er in de Esch tussen de middag soep met broodjes
geserveerd (dus u komt niet op de koffie). Maar voorop staan ontmoeting en
gezelligheid. Wij hopen dat wij u zo op een aangename wijze aan uw
‘Noaberplicht’ kunnen laten voldoen! Waar: “de Esch”; datum: woensdag 10
januari 2018; tijd: 11.00 – 13.30 uur; kosten: geen; opgave t/m: maandag 8
januari: bij: 262216 of jtmeerveld@hotmail.com
Ouderengroep. De Nieuwjaarsvisite van de Ouderengroep vindt plaats in de
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Esch op donderdag 11 januari ’18 en begint om (let op!!) 15.30 uur. Na de
koffie/thee, de gebruikelijke opening, wat bijpraten, drankje, gaan we aan
tafel om lekker te gaan eten van twee soorten stamppot met toebehoren. Zo
hopen we op een gezellig begin van de eerste Ouderenmiddag in 2018,
hartelijk welkom! Voor vervoer G.J. Bolks, tel. 263005.
Kampvuur avond Hardenberg. In het nieuwe jaar laten we het kampvuur
weer branden. Mannen die van een vuurtje, hapje en drankje houden zijn van
harte welkom tijdens deze avonden. Het jaarthema is ‘back to basic – Broederschap’. Het maakt niet uit naar welke kerk je gaat en óf je naar een kerk
gaat, alle mannen zijn welkom. Op vrijdagavond 12 januari zal Kees Pijp
spreken en zijn licht laten schijnen op dit thema. De avond begint om 21:00
uur op het terrein van Total Outdoor Events aan de Grote Beltenweg 17 in
Rheeze. Voor de onkosten kan er een vrije gift worden gegeven. Voor info
kunt u mailen naar henrigrendelman@gmail.com
Wie ? de activiteiten commissie organiseert: Wat? op zondag 14 januari
weer een midwinterwandeling. Waar? Bij Jan en Janny Reinds aan de
Heemserveldweg 6 in Heemserveen. Hoe ? Er zijn twee route‘s, de grotere
begint om 15.30 uur, de korte om 16.00 uur. Even een gezellige babbel
maken met iemand en er is natuurlijk weer warme chocolademelk en
Glühwein. U kunt u opgeven vóór 10 januari per mail aan:
jreinds6@gmail.com of tel 0523 260381. Toegang is vrij, wel is er een bus
waar u iets in kunt doen voor gemaakte kosten . Bij onvoldoende opgave
gaat de wandeling niet door! Bestuur activiteiten commissie.
Volgende week 14 januari a.s. is de 1e collecte in alle kerkdiensten bestemd
voor de Voedselbank Hardenberg-Ommen. U kunt uw bijdrage ook
overmaken op IBAN NL 21 RABO 03249.63.645 van de Diaconie Prot.
Gem. Hardenberg-Heemse, onder vermelding "Voedselbank HardenbergOmmen". Van harte aanbevolen! De Diaconie.
VOTO. De avonddienst op zondag 28 januari in de Stephanuskerk is een
Thomasviering. De Thomasviering is een laagdrempelige kerkdienst die
aansluit bij de dagelijkse beleving van mensen. Rond het gekozen thema
is er ruimte voor teksten en liederen, maar ook voor stilte, gebeden en
verbeelding. Tijdens de ‘heilige chaos’ is er gelegenheid om actief deel te
nemen aan de viering.
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencomm. van de Witte of
Lambertuskerk op zaterdag 10 februari 2018 weer een boekenmarkt. Ruimt u
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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
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 21.00 uur kunt u collectemunten halen in De Esch.

Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Op donderdag 4 januari is in de leeftijd van 91 jaar overleden
Hendrikus van de Kamp. Hij werd de laatste zes jaar verzorgd in Oostloorn. Hiervoor woonde hij aan de Oelenveerstraat en aan de Kleine
Esweg. De dankdienst voor zijn leven zal worden gehouden op woensdag
10 januari om 14.00 uur in de Lambertuskerk. Vanaf 13.30 uur is er
gelegenheid om te condoleren. Wij wensen de kinderen, familie en allen
die om het heengaan van Hendrikus van de Kamp rouwen de nabijheid
van onze Heer en Heiland toe.
Onze zieken. Arend Boertien (Spaanskamp 28), zal vrijdag 12 januari worden
geopereerd in het ziekenhuis te Zwolle. Hij is de bedoeling dat hij dan een nieuwe
hartklep zal krijgen. Arend verbleef rond de kerstdagen al in het ziekenhuis maar
mocht in afwachting van zijn operatie even naar huis terug. Wij hopen met hem dat
de operatie voorspoedig mag verlopen.

Geboren. Op 28 december is geboren Roos Martine, zij is de dochter van
Erik en Evelien Veurink-Veltink (Nachtegaalstraat 24, 7771 CB). Roos was
enkele weken te vroeg en verblijft nog in het ziekenhuis. Wij hopen dat ze
snel naar huis mag komen. Dat Erik en Evelien, Roos voorspoedig mogen
zien opgroeien onder de zegenende handen van onze God.
Afgelopen zondag was ik blij verrast met het mooie bloemstuk, dat ik van de
kerk kreeg. Hartelijke dank daarvoor. Dorinda Keuken-Timpers
Hartelijk dank voor het prachtige bloemstuk dat we op 17 december als groet
van de gemeente ontvangen hebben. Ook de kaarten en telefoontjes, het is
hartverwarmend. Groet, Henk en Martha Veurink.
Hartelijk dank voor de kaarten die ik voor mijn verjaardag heb mogen
ontvangen. Ondanks dat het de eerste keer weer was zonder Henk, heb ik
een heel fijne verjaardag gehad en heb ik genoten van alle warmte om mij
heen. Pie Reiling - de Haan
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