Odink- Immink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@planet.nl

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

zondag 8 april 2018; 12e jaargang nr. 14.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. J. Schipper, Dalfsen
Ouderling: dhr. E. van Faassen / Diaken: mevr. W. Meier
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. H. Scholing, Hoogeveen
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: dhr. W. Herbert
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. M. Bril / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. J.A. Smit
Ouderling: mevr. H. Hietland / Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: mevr. H. Hubert
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Höftekerk: mevr. N. Jonkers- Salomons; zangdienst
Ouderling: mevr. M. Hoving / Diaken: dhr. H. Overweg
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. M. Oostenbrink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: Geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch / Heemse West: ds. L. van
Rikxoort
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalderveld: ds. W. van der Wel
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Bij de diensten
Collecten: 1e Zending; 2e Kerk; Uitgang: Onderhoudsfonds
Vandaag is de eerste collecte in de dienst bestemd voor onze eigen ZWO
(Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking). De ZWO
commissie steunt wereldwijd veel projecten. Projecten die door eigen
gemeenteleden in het buitenland zijn opgezet maar ook het werk van Kerk in
Actie wordt gesteund. Behalve via de collecte kunt u ook uw bijdrage storten
op rekeningnummer NL65RABO0324986521 t.n.v.: ZWO Protestantse
Gemeente Hardenberg-Heemse o.v.v. collecte 8 april. De ZWO commissie
beveelt deze collecte van harte bij u aan.
Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Fam. D. van Dijk en dhr. H. Odink
Volgende week: Geen dienst
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: Gerlinde Odink
Volgende week: Geen dienst
Koffiedrinken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid onder het genot van
een kopje koffie/thee elkaar in 'de Aerninckhoff' te ontmoeten.
Ook op deze eerste zondag na Pasen bent u / ben jij (weer) van harte welkom
in de kerk. Het Paasfeest wordt afgesloten, de luiken gaan dicht. Vandaar:
Beloken Pasen. Ds. Scholing uit Hoogeveen is de voorganger. In de Höftekerk gaat vanavond mw. Jonkers voor. Een opgewekte zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Psalm 78:1 en 2; Stil Gebed; Votum en
Groet; Zingen: Klein Gloria; Gebed van Verootmoediging; Lied 908:5;
Lezen Romeinen 13:8-14 (NBV); Lied 908:6; Gebed om opening van het
Woord; Psalm 119:40; kinderen naar kinderkerk; Schriftlezing Lucas 24:1335 (NBV); Zingen: Hij kwam bij ons heel gewoon Evangelische Liedbundel
118: 1 en 4; Verkondiging; Zingen Lied 315: 1,2 en 3; Dankgebed/Voorbede; Collecte; Zingen Lied 978: 1,2 en 4; Zegen; Zingen Gezang 415:3.

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. We denken aan allen die zorgen hebben binnen hun gezin,
familie of vriendenkring.
Bloemen uit de kerk. De bloemen uit de kerk gaan vandaan als groet van ons
allen naar Gerton Odink, Veldsinklaan 22.
Dopen. De eerstvolgende doopdienst in de Matrix is op zondag 27 mei om
half tien. Ouders die hun kind willen dopen kunnen zich melden bij ds. Piet
Langbroek. info@pietlangbroek.nl
Kerk- en schooldienst. 15 april as is er een Kerk- en schooldienst met groep
4 van de Marsweijde. Dominee Oostenbrink gaat voor. Het thema: Moet ik
voor jou zorgen. Je bent van harte welkom!
Beroepingscommissie. Ter info: de profielschets van de predikant die we
zoeken kunt u vinden op onze webpagina:
http://www.pknhardenbergheemse.nl/ml_profielschets/
Vacatures: Vele handen maken licht werk. Dat is ook zo in de kerk. Om het
werk door te laten gaan kunnen we extra hulp goed gebruiken! Wij willen u
vragen eens na te denken over wat uzelf kunt bijdragen; - meedenken over
de vraag waar we als kerk in de Marslanden naar toe willen en helpen daar
vorm aan te geven - het bezoeken van gemeenteleden die je bezoek erg op
prijs stellen - meehelpen om aansprekende goede doelen te vinden en daarvoor geld in te zamelen, dichtbij en ver weg. Voor meer informatie kun je
terecht bij Piet Landstra, 0523-265258 of via email:
scribamarslanden@pknhardenbergheemse.nl
Pastoraat. Heeft u behoefte aan bezoek voor uzelf of voor iemand in uw
omgeving, dan kunt u contact opnemen met de pastoraal coördinator. De
pastoraal coördinator is tussen 19:00 en 20:00 uur telefonisch bereikbaar via:
06 – 20535961. U mag ook een voicemail inspreken of een email sturen
naar: pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl. In dat geval wordt u z.s.m.
teruggebeld of gemaild.
Kopij voor Kerkcontact kunt schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny
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blijft in het Roessingh voor revalidatie; Roesingsbleekweg 33, 7522 AH
Enschede voor revalidatie. Volgende week gaat het gips eraf en dan moet
hij weer goed leren lopen. Yannick (inmiddels 9 jaar) is een jongen met
beperkingen. Mw. Martha Veurink, Ommerweg 14a, heeft inmiddels drie
kuren achter de rug en het lijkt aan te slaan. Ze is nu begonnen aan de volgende drie. Met hen hopen we dat het positieve effect zich voortzet. We
wensen haar en Henk toe dat dit hen samen weer moed geeft om het vol te
houden. Gemakkelijk is het niet!
Website Heemser-Esch: voor nieuws in de wijk kunt u tevens terecht op
www.pknhardenbergheemse.nl/heemseresch. Het aanleveren van
interessante items kan via email: heemser-esch@pknhardenbergheemse.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 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. Mw. H.J. Warmink-Waterink, Grote Esweg 13, mocht het
ziekenhuis verlaten en is weer thuis. Dhr. G.J. Hamhuis, Ommerweg 5/A, is
vrijdag geopereerd en verblijft nog in het ziekenhuis te Zwolle. Mw. G.
Overweg, Marsweg 5, mocht vanuit Clara Feyoena Heem weer naar huis
terugkeren. In Clara verblijft dhr. E. Vedelaar, Jachthuisweg 4. Mw. K.
Drenthen-Bakker, Polenweg 5, verblijft in Oostloorn. Mw. G.H. SturrisBouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden. Mw. H. TriemstraKootstra, Zwaluwstraat 13, is verhuisd naar zorgcentrum ‘t Welgelegen
(Voorstraat 2, 7783 AM) in Gramsbergen. We denken ook aan allen die
zorgen hebben binnen hun gezin, familie of vriendenkring. Vergeten we de
zieken niet in onze aandacht en gebeden!
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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Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Mevr. Veltink-Boessenkool; mevr. Veurink Boessenkool en dhr. A. Meijer; Volgende week: Mevr. G, Hamhuis-Ekenhorst;
mevr. G.J. Stoeten – Tempelman en mevr. A. Mensink
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jos 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.
Tienerdienst: Hilma Hoekman; Maieke Grendelman: voor jongelui van 12 tot
± 15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Renate Bruins: gr. 1-4; Henriëtte Odink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Esther van der Veen; Linda Nijman
Volgende week: Marike Veurink; Lisa Kappert
Lector: Rachel Noorlander
Orde voor de morgendienst. Het thema van de dienst van vanmorgen is: “Ik
zou zo graag …” In deze dienst zullen Roos Martine Veurink en Jop
Marissen gedoopt worden.
Lied 81: 1, 8 en 9, Onze Hulp en Groet, Lied 274, gebed, Lied “God heeft je
gemaakt van top tot teen”. https://www.youtube.com/watch?v=UaNPawD_Cs&feature=youtu.be, Over het spreken van de slang, Bijbellezing:
Genesis 3: 1-13, Lied 944: 1 en 3, Bijbellezing: Genesis 3: 14-24, “Heer ik
kom tot U” opw 488, preek, Lied 344, Geroepen om te zingen 79: 1 en 3,
doop Roos Martine, doop Jop, groep zingt: “Ik wens jou”, Vragen aan de
doopouders, Vraag aan de gemeente, dankgebed en voorbede, collecte,
Groep en gemeente zingen: “Zegen mij” opw. 710, Zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Odink; Volgende week: fam. van Kamer
Kindernevendienst: Nienke van Goor; Hannah Nijboer: gr. 1-4; Marieke en
Gerjan Grootenhuis: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Jacobien Hein; Mirjam Hakkers
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Volgende week: Gerja Kuiperij; Lizeth ten Have
Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster: maandag: Genesis 3:1-24; dinsdag: Spreuken 22:17-29;
woensdag: Spreuken 23:1-14; donderdag: Spreuken 23:15-25; vrijdag
Spreuken 23:26-35; zaterdag: Psalm 4; zondag: Genesis 4:1-16
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. Olsman- Bosscher, Rembrandtstraat 14, uit de Witte of
Lambertuskerk naar dhr. G.J. Hamhuis, Ommerweg 5a, en uit de Matrix
naar J. Van der Kamp, Schoutenhof 39. Hij is 31 maart 82 jaar geworden.
Van Harte gefeliciteerd !
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
9 april: dhr. J. Meier, Brandweg 7, 7771 DA Hardenberg, 79 jaar
9 april: mevr. J. Nijman- Dekker, H.H. Scherfferlaan 27, 7771 CW Hardenberg, 78 jaar
9 april: dhr. D. Zweers, Ruysdaelstraat 15, 7771 WZ Hardenberg, 75 jaar
10 april: mevr. M.J. Boender- Orie, Boesemeer 14, 7773 AV Hardenberg, 75
jaar
11 april: mevr. J.J. Waterink- Zweers, Rooiweg 1, 7737 PM Stegeren, 77
jaar
11 april: dhr. A.A. van Beveren, Blanckvoortallee 16, 7773 AT Hardenberg,
75 jaar
12 april: mevr. L. Nijman- van der Veen, Brandweg 16, 7771 DB Hardenberg, 84 jaar
13 april: dhr. E. Zwart, Rustenburgerstraat 7, 7771 CM Hardenberg, 79 jaar
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Ook vanmiddag, is er weer de mogelijkheid om onder het genot van een kop koffie of thee gezellig met elkaar
een spel te spelen, te praten of gewoon samen te zijn. Overal is ruimte voor,
graag heten we een ieder van u die wil komen van harte welkom op de
zondagmiddag voor alleengaanden. U bent vanaf 14:30 uur weer van harte
welkom, in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45.
De noaberschap lunch is verplaatst van 11 naar 18 april.
Op woensdag 11 april houdt de PCOB Hardenberg-Heemse haar verg. in het
Klokhuis te Oostloorn om 14.30 uur. Deze middag komt dhr. Meilink met
het onderwerp: Het houden van bijen. Allen hartelijk welkom 0523-272019.
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Gezamenlijke activiteit zondag 15 april aansluitend aan de gezamenlijke
kerkdienst in "de Hessenwegkerk". Fietspuzzeltocht van ongeveer 7 km.
Kom je ook? (bij slecht weer blijven we in de Esch) voor info mail of bel
Elise Pothof repothof@gmail.com 06-46835823
Ouderengroep. Donderdag a.s. vindt de Ouderenmiddag plaats in de Aerninckhoff, aanvang 14.30 uur. De heer L. Bijleveld komt met een presentatie
over Het Lichtpunt, een christelijk opvang-, begeleidings- en ontmoetingscentrum te Kollumerzwaag. In de pauze of na afloop is er gelegenheid kaarsen te kopen ten bate van deze niet gesubsidieerde instelling. Tevens kan
men zich opgeven voor het afsluitings-etentje op woensdag 9 mei a.s. in
restaurant De Rheezerbelten, Grote Beltenweg 1, aanvang half vijf (16.30
uur) kosten: € 15,00 per persoon. Tot ziens eerst op 12 april. Voor vervoer
G.J. Bolks, tel. 263005.
De activiteitencommissie van de Witte of Lambertuskerk nodigt u uit voor
een vergadering op woensdag 18 april om 20.00 in de Aerninckhoff over de
te houden rommelmarkt op zaterdag 14 juli. Op zaterdag 14 april en 12 mei
kunt u weer bruikbare spullen brengen op de parkeerplaats van de kerk van
10.00 tot 12.00, als u het niet kunt brengen dan willen wij het ook wel halen
dan kunt u contact op nemen met G.J. Bolks, telnr. 263005 of H. Stroeve
telnr. 264873. Ook staat er dit jaar weer een oudijzercontainer bij de fam.
Pullen aan de Roelofs Mulderweg 4 telnr. 262484
Let op! Let Op! Vanwege Koningsdag is er op vrijdag 27 april géén
inzameling van oud papier bij de container van O.P.A achter de

Hessenwegkerk. Bestuur O.P.A. Hessenweg.
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 20.00 uur kunt u collectemunten halen in De Esch.
Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. Ypie van der Velde, Molenplein 16, en haar partner dhr.
Gerard Kelder, verblijven beiden in Oldenhaghen, Hessel Mulertstraat 22,
7731 CL Ommen. Het op krachten komen vergt meer energie dan verwacht.
We hopen dat de rust, zonder de dagelijkse zorg, hen beiden goed zal doen.
(Ypie K108, Gerard K120). Mw. H. Meier - Schoemaker, Rembrandtstraat
19, verblijft in CFH unit 1 K 8. Dhr. H.J. Koops, Rheezerweg 55, is tijdelijk
opgenomen in CFH (herstel unit). Yannick Otten, Rembrandtstraat 15, ver-

5

