Bedankt voor de prachtige bos bloemen die we op 1 januari kregen, ook
bedankt voor de vele kaartjes die we hebben gehad voor ons 50 jarig
huwelijk. Wim en Tine Schepers.
Vandaag, vieren we het Heilig Avondmaal. Teken van vergeving en verbondenheid. Ds. Martin Voet gaat voor. Volgende week preekt ds. G. Kuiper uit
Hoogeveen. In verband met de operatie van ds. Voet (zie onder) zullen er tot
Pasen andere, soms onbekende, predikanten en voorgangers zijn.
10 Januari word ik in de Maartenskliniek te Nijmegen geopereerd aan mijn
knie. Ik krijg een 3e prothese in mijn linkerknie. Ik hoop met Pasen (16 april)
weer te preken en mijn werk daarna weer op te pakken. Voor crisispastoraat
kun je terecht bij ds. Wim van der Wel, tel 272860 of per email:
ds.wimvanderwel@planet.nl. Hij zal de aanvragen onder de collega’s verdelen. Voor het overige pastoraat bij Erik van Faassen tel 266384 per email:
e.vanfaassen1@lijbrandt.nl of bij Ellen Kolthof tel 262583 per email:
eikolthof@ziggo.nl
Maaltijdproject Marslanden. Wij wensen een ieder een gelukkig en gezond
2017 toe. De eerst maaltijd staat weer gepland en wel op 19 januari. Iedereen
weer van harte welkom. Heel fijn om elkaar weer te ontmoeten in het nieuwe
jaar. 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. Met vriendelijke groet, Ds. Martin Voet. Kerkelijk werker Ellen
Kolthof, tel. 262583, eikolthof@ziggo.nl (met ook een goede groet)
Kopij voor Kerkcontact schriftelijk of per e-mail inleveren bij Diny OdinkImmink, Lindenlaan 36, voor donderdag 18.00 uur; e-mail:
f.g.odink@pla net.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.

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

zondag 8 januari 2017; 11e jaargang nr. 2.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet; Heilig Avondmaal
Ouderling: mevr. G. Odink / Diaken: dhr. H.J. Bouwhuis
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort; Heilig
Avondmaal
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: dhr. J. Jans
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. J. Wachtmeester, Hengelo
Ouderling: dhr. H. van Groningen / Diaken: mevr. I. Meinen
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. W. Meijer
Ouderling: fam. Stegeman / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: mevr. W. Bolt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. E. Odink
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stefanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange
Ouderling: mevr. M. Hoving / Diaken: dhr. F. Moeken
Organist: mevr. H. Davenschot
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. G. Kuiper, Hoogeveen
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. J.W. Goossen, Vriezenveen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonker- Salomons
19.00 uur: Stefanuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort

8

Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e; Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds

Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Mevr. Reiling en dhr. W. Herbert
Volgende week: Mevr. M. Mulder en dhr. J. Jans
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 vandaag: Jennie Altena en Mieke Kerkdijk
Volgende week: Hetty Wolbink ne Ellen Nijeboer
Het is goed om u en jou vandaag te ontmoeten in de kerk. Weet u / je
welkom! We lezen vandaag Matteüs 2: 1-12 (over de magiërs uit het
Oosten). De lezing wordt verzorgd door Janny Hakkers. We vieren vanmorgen ook het heilig avondmaal. De Here zelf nodigt ons aan zijn tafel.
Een goede zondag gewenst!

Orde van de morgendienst. Intochtslied: Psalm 72: 1 en 5 ; moment
voor persoonlijk gebed; gezongen votum ('Onze hulp is in de naam van
de HERE, die hemel en aarde gemaakt heeft'); groet; gezongen 'amen' ;
kinderlied: 520; voorbereiding op de viering van het avondmaal; gebed
om vergeving en verlichting met de Heilige Geest; lied: Psalm 86: 4;
genadeverkondiging; voor de kinderen; schriftlezing: Matteüs 2: 1 - 12;
lied: Psalm 132: 1, 2, 3 en 4; verkondiging; gezongen geloofsbelijdenis:
lied 342; onderwijzing bij het avondmaal; inzameling van de gaven, terwijl wij zingen: 518: 1 en 2 ; gebed - Onze Vader; nodiging; gemeenschap van brood en wijn (onder orgelspel); dankzegging; slotlied: 919: 1
en 4; wegzending en zegen; gezongen 'amen' (3x);
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Mevr. M. Nijman-Schoemaker; mevr. Wolf en dhr. K.
Bakker; Volgende week: Mevr. H. Kingma; mevr. H. Meinen en mevr. A.
Mensink
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com.

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@pla net.nl Typ- en stencilwerk voor dinsdagavond 18.00 uur.
Wijkgemeente Heemse West
Onze zieken. Dhr. J. Meijer, H.H. Schefferlaan 12, mocht uit het ziekenhuis
naar huis terugkeren. Dhr. L. Jonkeren, Venneweg 5, verbleef in het ziekenhuis te Almelo maar mocht donderdag weer thuis komen. Mw. A. LentersStoeten, Lentersdijk 2, krijgt a.s. donderdag een chemokuur. Verder denken
we aan de zieken thuis. Laten wij de zieken niet vergeten in onze aandacht
en gebeden.
Voor de vele gelukwensen in welke vorm dan ook die wij ontvingen ter
gelegenheid van ons 50-jarig huwelijksjubileum zeggen wij u hartelijk dank.
De 23e december van het vorig jaar is mede hierdoor voor ons een dag
geworden waarop wij dankbaar terugzien. Arie en Trijnie Koopman.
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, telf. 250225 voor donderdag 18.00
uur; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Wij noemen: Gerton Odink, Veldsinklaan 22, Annie Otter,
Kamferbekestraat 34 en Meindert Veurink, Blanckvoortallee 36. De kleine
Pim Wind, Schonekampstraat 13 is in het UMCG te Groningen. Hij gaat
vooruit. Heel veel sterkte wensen we Robert en Jessica toe.

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.

Heel veel dank voor alle belangstelling en goede wensen die ik mocht
ontvangen, al vanaf dat ik eind oktober ziek werd. Het heeft me bijzonder
goed gedaan. Vanaf 9 januari hoop ik mijn werk weer op te pakken. Ik heb
daar ook echt weer zin in. H.gr. Ellen (Kolthof)
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Hessenwegkerk te Heemse. Een koor met prachtige mannenstemmen, een
pianist en organist met onnavolgbaar improvisatietalent. Allemaal ingrediënten voor een prachtige avond, waarin u zelf ook aan bod komt bij de samenzang met het koor en instrumentalisten. Kaarten verkrijgbaar aan de zaal.
Aanvang 19.30 uur. Entree €10,-. Kinderen tot 12 jr. gratis.
Net als voorgaande jaren organiseert de activiteitencomm. in en rond de
Witte of Lambertuskerk, op zaterdag 4 februari 2017 weer een boekenmarkt. Ruimt u 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 of mail
gerritjan.truus@hotmail.nl
Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Tekst rouwbericht de heer Hindrik Jan Grootoonk
“Tot hiertoe heeft de HERE ons geholpen”(1 Samuël 7: 12) Na een
kortstondige ziekte is overleden is op 91-jarige leeftijd overleden de heer
Hindrik Jan Grootoonk. Gedurende vele jaren waren de heer Grootoonk en
mevrouw Grootoonk- Steunenberg verbonden aan de Hessenwegkerk. Sinds
het afgelopen jaar waren zij wonend te Hollandscheveld. De begrafenis zal
plaatsvinden op maandag 9 januari op “de Larikshof” te Heemse. Daaraan
voorgaand zal om 14.00 uur een afscheidsdienst worden gehouden in “de
Larikshof”, Oldemeijerweg 3 te Heemse. Voordat deze dienst begint is er
vanaf 13.30 uur gelegenheid tot condoleren. Correspondentieadres:
Akkerweg 9, 7918 TG Nieuwlande.
Hartelijk dank voor de vele kaarten en telefoontjes die wij op onze
verjaardagen mochten ontvangen. Henk en Alide Koops
Wijkkerkenraad Heemser Esch vergadert op woensdag 11 januari om 19.30
uur in de Esch. De vergaderstukken zijn verzonden of liggen in het postvakje.
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
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Tienerdienst: Cindy Grendelman; Marieke Grendelman: voor jongelui van 12
tot ± 15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Henriëtte Odink: gr. 1-4; Renate Bruins: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Feronia Dorgelo- Schottert; Judith Schutte
Volgende week: Mariska de Vries; Petra Veurink
Orde voor de morgendienst. Intochtspsalm: Ps. 72:1,2; Klein Gloria; Stil
gebed; Bemoediging, groet en drempelgebed; Ps. 72:3; Kyriëgebed; Gloria
lied: 496:1 en 3; Gebed van de zondag; Lied 531; Kinderen gaan naar de
nevendienst; Schriftlezing: Jes.60:1-6; Ps. 72:5,7; Schriftlezing: Mt.2:1-12
Lied 516:1,2,5; Verkondiging; Lied 506; Dankgebed, voorbeden, stil gebed
en Onze Vader; Inzameling van de gaven; Slotlied: 425; Zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Mulder; Volgende week: fam. Kroon
Kindernevendienst: Marcia Zoomer; Truus Meienen : gr. 1-4; fam. Grootenhuis; Rebecca van der Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Alien v.d. Akker; Melanie Lamberink
Volgende week: Willy de Haan; Gerja Kuiperij
Orde voor de morgendienst. Zingen kaarsenlied: Geroepen om te zingen
24:1,2; Lied 72:6; Bemoediging en groet; zingen: Klein Gloria; Kinderen
gaan naar de nevendienst; Gebed van toenadering; Lied 305:1,2; Gebed;
Schriftlezing Matteus 2:1-12; Lied 476:4; Preek; lied 482:3 (kinderen
komen terug uit de nevendienst); zingen lied van de maand lied 531:1;
Collecte; Viering avondmaal; Wij bereiden ons voor op de viering (tijdens
het lied worden brood en wijn symbolisch binnengebracht); Zingen: Gezang
381:1,2 ;*lezen Tafelgebed tijdens welke we zingen lied 405; *-samen
bidden van het Onze Vader; *Gemeenschap van brood en wijn (lopende
viering); *Tijdens rondgaan zingen we (3 liederen; 1. Wijze: Lied 885; 2.
Lied 41;3. Lied 416; Gebeden; Kinderen uit de oppas mogen worden
opgehaald terwijl de organist speelt; Lied 800:1,2,3;zegen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: 1 Kron. 29:1-9; dinsdag: 1 Kron. 29:10-20;
woensdag: 1 Kron. 29:21-30; donderdag: Johannes 1:19-28; vrijdag:
Johannes 1:29-39; zaterdag: Johannes 1:40-51; zondag: Johannes 2:1-12
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De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Witte of Lambertuskerk naar Erica Kroeze, Kometenlaan 10, en uit de Matrix naar Wim en Tine
Schepers, Kamferbekestraat 26.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
9 jan. Dhr. H. Reiling, Kolibriestraat 1, 7771 CA Hardenberg, 91 jaar
9 jan. Mevr. G. Stevens- Slager, Capellastraat 1, 7771 XL Hardenberg, 82
jaar
10 jan. Dhr. E.J. Stoeten, Rheezerweg 62, 7794 RH Rheeze, 89 jaar
10 jan. Mevr. G.B. Amsenga, Clara Feyoena Heem, 86 jaar
11 jan. Mevr. J. van der Stoep-van Hilten, Berkenlaan 10, 7771 DD Hardenberg, 87 jaar
12 jan. Mevr. J.W. van den Berg- Vonk, Schoutenhof 24, 7773 EA Hardenberg, 87 jaar
14 jan. Dhr. L. Stoffers, Frans Halsstraat 3, 7771 WS Hardenberg, 85 jaar
Van de activiteitencommissie Hessenwegkerk. De geplande midwinterwandeling voor vanmiddag bij Jan en Jannie Reinds gaat wegens omstandigheden niet door! Bestuur activiteiten commissie .
Vanmiddag, zal voor de eerste keer in het nieuwe jaar weer de middag voor
alleen gaanden zijn. U bent vanaf 14:30 uur bent u weer van harte welkom,
in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45, om onder het genot van een kop
koffie of thee gezellig met elkaar een spel spelen, praten of gewoon samen
zijn. Overal is ruimte voor, graag heten we een ieder van u die wil komen
van harte welkom op de zondagmiddag voor alleengaanden
Activiteitencommissie Hessenwegkerk vergadert dinsdag 10 januari
a.s. om 20.00 uur in De Esch. We rekenen op een goede opkomst.
Activiteiten commissie Hessenwegkerk. De activiteiten commissie van de
Hessenwegkerk kan weer terug zien op een geslaagde oliebollen actie. Met
dank aan koster Jaap en zijn assistenten verliep het allemaal weer gesmeerd,
en wat smaakte het allemaal weer lekker! De opbrengst, voor het interieurfonds van de Hessenwegkerk bracht maar liefst € 2250,- op! Iedereen die
hier aan meegewerkt heeft om de actie te doen slagen: heel hartelijk
bedankt! Bestuur activiteiten commissie Hessenwegkerk.
Ouderengroep. Voor de Nieuwjaarsvisite komen we bijeen in de Aerninckhoff op donderdag 12 januari a.s. Aanvang 14.30 uur. Met een spelletje, een
voordracht, wellicht ook een eigen bijdrage (?), hapjes en drankjes hopen we
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op een gezellige middag met elkaar. Hartelijk welkom. Voor vervoer: G.J.
Bolks, tel. 263005.
Actie Kerkbalans 2017 in volle gang! De werkzaamheden voor de actie Kerkbalans zijn weer in
volle gang. Tussen 8 en 15 januari 2017
Mijn kerk verbind ontvangt u een brief met het verzoek om bij te
dragen. Het bijbehorend formulier met de toezegging wordt in de week
daarna weer bij u opgehaald. De inkoms- ten uit de actie Kerkbalans zijn
voor onze kerk van essentieel belang: het is maar liefst 75% van de hele
begroting! Zoals bijvoorbeeld ook voor een gezin, is het voor de kerk
belangrijk een gezonde financiële situatie te heb- ben. Daarom vragen we elk
jaar aan al onze gemeenteleden om een bijdrage. Kerkbalans is niet
verplicht, het is een vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet zonder! We
hopen dus dat we wéér op u mogen rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we
onze belangrijke taken blijven vervullen.
Werkgroep liturgie. De werkgroep liturgie is op zoek naar mensen die willen
meedenken over de vorm van de erediensten tijdens bijzondere zondagen.
Het betreft de voorbereiding van de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, de voorbereiding op de Thomasviering en de voorbereiding op de
diensten in de Stille Week. Ook wordt door enkele dames van de werkgroep
de bloemschikking verzorgd in de Adventstijd, de 40 dagen tijd en alle bijzondere diensten. Mocht u interesse of meer info willen hebben wilt u dan
contact opnemen met Mini Prins, tel. 263625 of een mail schrijven naar
miniprins@ziggo.nl.?
Vooraankondiging collecte Voedselbank Hardenberg-Ommen. Volgende
week zondag, 15 januari 2017, is de opbrengst van de 1e collecte in alle
diensten bestemd voor de Voedselbank Hardenberg-Ommen. De voedselbank verstrekt pakketten met voedsel aan mensen die financieel in de problemen zijn gekomen en daarom niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Er wordt voedsel verzameld bij producenten en winkeliers. Ook zijn er
kerken, scholen, verenigingen of particulieren die inzamelingsacties organiseren. Ondanks dit alles moet er voedsel worden bijgekocht om de pakketten
zo evenwichtig mogelijk te laten zijn. Daarom: van harte aanbevolen. De
Diaconie.
Op 4 februari geven Ronald Knol en Harold Kooij samen met het Chr.
Mannenkoor Steenwijk onder leiding van Marco Hoorn een concert in de
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