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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
Ouderling: dhr. G. Grootenhuis / Diaken: dhr. J. Lamberink
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Bakhuis, Hoogeveen
Ouderling: dhr. H. Polman / Diaken: dhr. H. Odink
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. A.E.N. de Bruin, Losser
Ouderling: dhr. B. Everts / Diaken: dhr. J. Hamhuis
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. J. Th. Jonkman
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. G.A. Woudt
19.00 uur: Stephanuskerk: Centrum Zuid: mevr. N. Jonkers- Salomons
Ouderling: dhr. J. Muis / Diaken: dhr. J.H. Timmerman
Organist: dhr. J. Broekroelofs
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo

Bij de diensten
Collecten: 1e Stg. Koen, Oost Europa; 2e Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Collecte voor KOEN. Stg. Kinderwerk Oost Europa Ned. (KOEN) is een
interk. stichting met als missie: volwassenen in Oost Europa inspireren en
motiveren om de Bijbelse boodschap uit te leggen aan kinderen. Zo zijn er
vakantiebijbelweken in Slowakije, Oekraïne, Roemenië, Hongarije en
Servië. Ruim 26.000 kinderen bezoeken jaarlijks deze weken! Al het werk
voor KOEN wordt gedaan door vrijwilligers. De Diaconie ondersteunt dit
kinderwerk ca. van harte via deze collecte. Van harte aanbevolen. Meer
informatie: http://www.stichting-koen.nl/www.bibliahet.eu.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. Y v.d. Velde/dhr. G. Kelder en dhr. J. Jans
Volgende week: Fam. G.J. Mulder en dhr. H. Olsman
Koster: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, avonddienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Herma Mulder en Ruth v.d. Haar
Volgende week: Lisanne en Marlies Eshuis
Fijn dat u/jij er bent! Vanmorgen is ds. Bakhuis uit Hoogeveen uw voorganger. Voorganger in de gezamenlijke avonddienst die in de Stephanuskerk
wordt gehouden is mw. Jonkers. Een gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Intochtslied: Ps. 73:10,11; Stil gebed;
Votum en groet; Loflied: Ps. 89:5,6; Wetslezing; Gez. 578:1,2,6; Gebed;
Lied 183 (schoollied); Kinderen gaan naar de kinderkerk; Schriftlezing; OT
Richteren 7:1-9; NT Galaten 6:11-18; Ps. 118:1; Preek; Gez. 146c:1,7;
Afkondigingen; Dankgebed; Collecten (kinderen komen terug); Slotlied:
Gez. 886:1,2.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. J. Muis-Kelder en dhr. A.J. Veurink
Volgende week: Fam. G. Grendelman en dhr. K. Bakker
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jos Muis
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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: Elise Pothof: gr. 1-4; Esther van Dijk: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Danike Hamhuis; Marike Veurink
Volgende week: Esther van Dijk; Feronia Dorgelo- Schottert
Lector: Janine Roepers
Orde voor de morgendienst. Intochtslied Lied 66:1,2,3; Klein Gloria; Onze
hulp. Groet; Drempelgebed; Lied 652; Smeekgebed; Glorialied Lied 304
Gebed van de zondag; Kinderen gaan naar de nevendienst; Wegzendlied
kindernevendienst: Lied 184; Schriftlezing Nehemia 9:6-15; Lied 655;
Johannes 10:1-10; Lied 23c; Verkondiging; Lied 654; De kinderen komen
terug uit de nevendienst; Dankgebed, Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader;
Inzameling van de gaven; Slotlied Lied 908:1,3,4; Wegzending en zegen;
(gezongen Amen)
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Kroon; Volgende week: fam. van Kamer
Kindernevendienst: Gerdien Borger: gr. 1-4; Ilona Blonk: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Lizeth ten Have; Melanie Lamberink; Meike Olsman
Volgende week: Mariette Zoer; Mirjam Meilink
Orde voor de morgendienst. zingen: kaarsenlied Geroepen om te zingen
24:1,2; bemoediging en groet; zingen: Goedemorgen allemaal; gebed van
toenadering; Lied 305:2; schriftlezing uit kinderbijbel; Johannes 10/Lucas
15:4-7 de Goede Herder door Eline Altena; zingen Jezus is de Goede
Herder; Doop *onderwijzing *vraag en antwoord *Doop Mirthe Heeres
*zingen Opwekking 736 *Doop Noor Anne Timmer *zingen Verbonden met
vader en moeder Geroepen om te zingen 79: 1 en 4 *Doop Pim Benjamin
Wind *Ervaringen door Jessica van Die *God kent jou vanaf het begin >
groep 2 *Doopboek, doopkaars en doopkaart; kinderen gaan naar de nevendienst (groep 1 en 2); overdenking; Lied 654:5,6; kinderen komen terug uit
de nevendienstgroep 2 zingt: In de circustent; examenkandidaten Jos
Olsman en Bart Dorman; gebeden; collecte; Lied 23b:1,2 (de Heer is mijn
Herder); zegen
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Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Johannes 10:11-21; dinsdag: Spreuken 14:1-18;
woensdag: Spreuken 14:19-35; donderdag: Psalm 114; vrijdag 1 Petrus
3:13-22; zaterdag: 1 Petrus 4:1-11; zondag: 1 Petrus 4:12-19
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Veltink-Boessenkool ,Elzenlaan 31, uit de Witte of
Lamber- tuskerk naar dhr. Mulder, Boslaan 15, en uit de Matrix naar Nienke
Veurink, Blanckvoortallee 36.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
8 mei: mevr. H.J. Slomp- Klok, Oelenveerstraat 7, 7771 BH Hardenberg,
78 jaar
10 mei: dhr. J. Kuilder, Oelenveerstraat 86, 7771 BK Hardenberg, 77 jaar
11 mei: mevr. G.H. Sturris- Bouwhuis, De Spinde 13, 7772 HB Hardenberg,
88 jaar
12 mei: dhr. H. Marsman, Capellastraat 1, 7771 XL Hardenberg, 78 jaar
12 mei: mevr. H.W. Kamphuis-Sturris, Bosrandweg 1, 7797 RE Rheezerveen, 75 jaar
14 mei: mevr. G. Eshuis-Waterink, Grote Esweg 11, 7795 DD Diffelen, 76
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.
Ouderengroep. Ter afsluiting van het seizoen kunt u zich t/m 8 mei nog
opgeven voor het etentje bij M. Oogjes, tel. 263661 of bij J. Ros, tel.
260673. Het vindt plaats in de Esch op donderdag 11 mei a.s. Aanvang vanaf
16.30 uur. De kosten zijn € 15,00 per persoon. Voor vervoer kunt u bellen
met G.J. Bolks, tel. 263005. Tot ziens in de Esch.
Lutherfestival. Op 13 mei zal in het hart van Hardenberg, op de Markt een
festival zijn, georganiseerd door de kerken uit de regio Hardenberg. U heeft
er al veel over kunnen lezen de afgelopen tijd.
Dit festival is georganiseerd door allerlei kerken uit de regio Hardenberg en
heeft tot doel: een plaats van ontmoeting te zijn en een plek waar je
geïnspireerd kunt worden d.m.v. vele activiteiten die aangeboden worden.
De workshops zijn voor iedereen toegankelijk en (veelal) gratis, of voor een
klein bedrag toegankelijk.
Het programma ziet er als volgt uit:
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10.00 uur viering in deelnemende kerken (voor Heemse en de Marslanden
wordt de viering in de Witte of Lambertuskerk gehouden)
11.15 uur ontvangst op de markt in Hardenberg...
waar Luther eigentijdse stellingen in ontvangst neemt,
waar je kunt meezingen met de Jongeren Band Bergentheim,
waar je op het foodfestival genieten kunt van allerlei Bijbelse hapjes waar
verschillende gemeenten en organisaties zich presenteren, en waar je elkaar
ongedwongen kunt ontmoeten!
13.00 uur activiteitenprogramma met o.a.:
theatervoorstelling van Ferdinand Borger: 'Niet alleen het woord',
zangwork- shops, Kerk-op-schoot, bier proeven, Bible journalling,
boekbinden, klieder- kerk, mediteren, schilderen..
15.30 uur slotviering in de Stephanuskerk
Op de Markt zijn de programmaboekjes gratis beschikbaar. Houd de Facebookpagina van het Lutherfestival in de gaten voor de laatste update van de
tijden. We heten iedereen uit Hardenberg en omgeving heel hartelijk welkom!
Een groet van de gemeente: Het ligt in de bedoeling om ter gelegenheid van
de Pinksterdagen 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.
Help slachtoffers hongersnood. Het College van Diakenen en de ZWO
commissie hebben besloten om op zondag 14 mei a.s. de eerste collecte in
alle diensten te houden voor de slachtoffers van de hongersnood in Afrika.
De komende 6 maanden dreigt er hongersnood voor meer dan 20 miljoen
mensen in Afrika. Deze mensen lijden aan voedselgebrek en ondervoeding.
Alleen al in Zuid-Soedan hebben 100.000 mensen direct hongersnood en
lopen 5 miljoen mensen risico daarop. Bovendien wordt daar tot juli geen
regen verwacht. De situatie is dus nijpend. Acute hongersnood bedreigt het
leven van 20 miljoen mensen. Meer dan 1,5 miljoen kinderen lijden aan
ernstige en acute ondervoeding. Voedselprijzen stijgen sterk waardoor veel
gedupeerde gezinnen geen voedsel kunnen kopen. Waterbronnen zijn opgedroogd en een groot deel van de oogst is mislukt. Door dreigende hongersnood slaan mensen op de vlucht naar gebieden waar mogelijk wel water is.
Kerk in Actie levert al noodhulp in Afrika in onder andere Zuid-Soedan,
Nigeria, en Ethiopië. Maar meer hulp is hard nodig! Helpt u mee door een
financiële bijdrage om deze nood te verlichten? Behalve via de collecte kunt

5

u ook uw bijdrage storten op rekeningnummer NL65RABO0324986521
t.n.v.: ZWO Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. Hongersnood
in Afrika. Namens College van Diakenen en ZWO commissie van harte bij u
aanbevolen!
Opbrengst spaardoosjes in de 40dagen tijd. De spaaractie die door het College van Diakenen en de ZWO commissie is gehouden tijdens de afgelopen
40dagen tijd heeft het mooie bedrag van € 2.048,28.opgebracht. Dit bedrag
is door de penningmeester van het College van Diakenen overgemaakt naar
Kerk in Actie onder vermelding van dat de opbrengst verdeeld dient te worden over de 6 projecten van deze 40dagen tijd. Heel veel dank voor een
ieder die aan deze actie heeft meegedaan.
Activiteiten commissie Hessenwegkerk. Op zaterdag 20 mei om 19.30 uur
organiseert de activiteiten commissie een benefiet concert in de Hessenwegkerk . Op deze avond kunt u genieten van het orgel en pianospel van Ronald
Knol en Harold Kooij uit Dwingeloo en van het Chr. gem. koor ‘Sursum
Corda’ uit Ane / Gramsbergen o.l.v. hun dirigent Harold Gossen. Het belooft een schitterende avond te worden die u zeker niet mag missen. De
toegang is vrij, er is wel een collecte die samen met de opbrengst van de
paasactie in zijn geheel bestemd is voor het hospice ’t Huis aan de Vecht ,
een bijzonder goed doel. Wij zien u graag op 20 mei! Bestuur activiteiten
commissie Hessenwegkerk.
Ontmoeting met vrouwen. De Interkerkelijke Werkgroep Ontmoeting met
vrouwen in Hardenberg nodigt je van harte uit voor een vrouwenochtend op
woensdag 17 mei om 9.15 uur in de Sjaloomkerk, Hessenweg 57, te Hardenberg. Spreekster: Ali de Goede uit Ede. Thema: Ontdek Gods perspectief
voor jou leven! Kom jij/u ook!
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
Onze zieken. Mw. Alie Odink-Drent, Kometenlaan 2, is opgenomen in Isala
(V4.2). Maandag wordt ze opnieuw geopereerd vanwege een tumor bij de
hersenen. Daarna volgt bestraling en immunotherapie. Een ernstige tegenvaller. Mw. A. Kampman-Runhaar, Rembrandtstraat 23, heeft een heupoperatie ondergaan en is nu in CFH om te revalideren. Mw. Hennie Hutten-van
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Loo, Zonnelaan 14, is vanuit Isala naar CFH gegaan, revalidatie-unit.
Laten we bidden om kracht en lieve mensen voor allen die zorgen hebben
om hun gezondheid of andere omstandigheden, die tot droefheid stemmen.
Hartelijk dank voor de prachtige bloemen die wij zondag vanuit de kerk
mochten ontvangen. Het meeleven doet ons goed. Hartelijke groet Henk en
Jenny Veltink-Boessenkool
Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 11 mei om 20.00 uur
in de Esch. Rapportages en brieven bestemd voor de WKK vergadering van
woensdag 17 mei kunnen ingeleverd worden tot donderdag 11 mei voor
16.00 uur bij de scriba: Uranuslaan 7. (e-mail: g.h.vd.spoel@home.nl).
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 Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis, de Spinde 13, verblijft (tijdelijk)
in zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden. Leven we mee met de gemeenteleden die ziek zijn en/of het moeilijk hebben? Laten we ze niet vergeten in
onze aandacht en gebeden.
Ik werd verrast met de bloemen uit de Witte of Lambertuskerk, waarvoor
mijn hartelijke dank. Gijs Schuurman, Castorstraat 26.
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
Marlies Eshuis, Grote Esweg 14, Diffelen, 250225 voor donderdagavond
18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
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Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Ilse Wiersma, Edelinckstraat 108, ligt in het ziekenhuis en
moest met spoed geopereerd worden. Het is erg spannend allemaal. Laten
we haar en haar gezin noemen in onze gebeden!
Afgelopen zondag bracht Egbert Odink de bloemen uit de Matrix. HARTVERWARMEND waren de lieve kaarten, bloemen en bezoekjes. INDRUKWEKKEND was het afscheid, waarbij zovelen aanwezig waren. Daarom wil
ik u hartelijk bedanken voor al uw medeleven en steun na het overlijden van
mijn LIEVE Meindert. Nienke Veurink.
Marslandendiensten. Vandaag wordt er gedoopt en is er een kerkschoolgezinsdienst met groep 2 (juf Esther, Evelien, Gerlinde en Eline). Thema: de
Goede Herder. Gedoopt worden Mirthe Heeres dochter van Douwe en
Gerlinda, van Oijstraat 8, Noor Anne Timmer dochter van Albert en Linda,
van Rechterenallee 20 en Pim Benjamin Wind zoon van Robert en Jessica,
Schonekampstraat 13. Voorganger: ds. Martin Voet. Ook besteden we aandacht aan examenkandidaten. Volgende week gaat onze kerkelijk werker
Ellen Kolthof voor.
Maaltijdproject Marslanden. De volgende maaltijd is op donderdag 11 mei
We hopen op een gezellige bijeenkomst, van harte welkom. 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. Kerkelijk werker: Ellen Kolthof, tel. 262583,
eikolthof@ziggo.nl (met ook een goede groet).
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 Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
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