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Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
Ouderling: dhr. E. van Faassen / Diaken: mevr. W. Meier
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
Ouderling: dhr. H. Polman / Diaken: dhr. H. Olsman
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. G. Zijl, Lemele
Ouderling: dhr. K. Bakker / Diaken: mevr. I. Meinen
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. J. Smit
Ouderling: dhr. G.J. Otten / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: mevr. I. van Uffelen
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal”: dhr. H. Ekenhorst
Organist: dhr. H. Kemink
19.00 uur: Stephanuskerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. M. Bril / Diaken: dhr. H. Odink
Organist: mevr. A. Hamberg
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. G.J.D.C. Loor,
Noordwijkerhout
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
19.00 uur: Stephanuskerk: Marslanden: ds. M.S. Voet
Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Vandaag is de eerste collecte in de dienst voor de slachtoffers van de
natuurramp in Nepal, India en Bangladesh. Wilt u liever uw bijdrage
overmaken dan kan dat op rekeningnummer van de Diaconie: NL 21 RABO
03249.63.645 o.v.v. collecte Nepal en Bangladesh. Het College van
Diakenen en de ZWO commissie bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. D. van Dijk en mevr. T. van Faassen
Volgende week: mevr. H. Platjes en ?
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: Hetty Wolbink en Mieke Kerkdijk
Volgende week: Ellen Nijeboer en Jennie Altena
Koffiedrinken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid onder het genot
van een kopje koffie/thee elkaar in 'de Aerninckhoff' te ontmoeten.
Weet u/je welkom in de kerk! Vanmorgen lezen we Lucas 17: 11 - 19 - over
tien melaatsen die door Jezus worden genezen / gereinigd. Maar er is er
maar één die Jezus daarvoor komt bedanken. Waar zijn de negen anderen?
In de avonddienst in de Stephanuskerk gaat ds Dorgelo voor. Een goede en
gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: intochtslied: Psalm 43: 3 en 4; moment voor
persoonlijk gebed; gezongen groet - gezongen 'amen' votum

lied van
de maand: 716 ; leefregel; lied van verootmoediging:
Psalm 51: 5; gebed om vergeving en verlichting met de
Heilige Geest; voor de kinderen; schriftlezing: Lucas 17:
11 - 19; lied: 912; verkondiging; lied: 911: 1, 2 en 4; dankgebed en
voorbeden; inzameling van de gaven; slotlied: 103c: 1, 3 en 5; wegzending
en zegen; gezongen 'amen' (3x); orgelspel
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. G.A. Veurink-Hofsink en dhr. A. Meijer
Volgende week: Fam. H. Brink-Brink en dhr. J. Noorlander
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Carlos Scherpen
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.

2

Tienerdienst: Jonathan Zandman; Ruth van der Haar: voor jongelui van 12
tot ± 15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Jennie Schroer: gr. 1-4; Elise Pothof: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Esther van der Veen; Esther van Dijk
Volgende week: Feronia Dorgelo- Schotter; Renate Bruins
Lector: Fred Hamhuis
Orde van de morgendienst. Intochtslied: Ps. 103:1,4; Klein Gloria; Stil gebed
Votum en groet; Kyriegebed; Lied 868:1,2; Gebed bij de opening van de
schriften; Kinderen naar KND; Wegzendlied: Jericho, Jericho; Schriftlezingen (NBV); 2 Kron. 20: 1 t/m 15; 2 Kor. 12: 7 t/m 10; Ps. 91:2,5; Verkondiging; Lied 146c:1,3,7; Gebeden; Inzameling van de gaven; Slotlied: 885: 1,
2; Zending en Zegen
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. van Kamer; Volgende week: fam. Zoer
Kindernevendienst: Mireille Breukelman: gr. 1-4; Dianne Waterink: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mariette Zoer; Melanie Lamberink
Volgende week: Jeanien Nijman; Lizeth ten Have; Doreen Olsman
Orde voor de morgendienst: thema: Liefde; kaarsenlied geroepen om te
zingen 24:1,2; zingen Wij komen hier bijeen; Bemoediging en groet;
Klein Gloria; Kinderen naar knd; Gebed; Zingen Zo ver en tóch nabij zijt
gij; 1e lezing Hooglied 2: 1-7, 16-17; Lied 791:1,3,4,6; 2e lezing 1 Johannes 3: 1-8; Zingen Lied van de liefde; Overdenking; Lied 675:1,2; kinderen terug van knd; Zingen lied van de maand 168; Gebeden; Collecte;
Zingen Dat woord heet: liefde; Zegen met gezongen Amen.
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Ezechiël 20:13-26; dinsdag: Ezechiël 20:27-38;
woensdag: Ezechiël 20:39-44; donderdag: Ezechiël 21:1-12; vrijdag
Ezechiël 21:13-22; zaterdag: Ezechiël 21:23-32; zondag: Ezechiël 21:33-37
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Ligtenberg, Jan Steenstraat 17, uit Witte of Lambertuskerk naar mevr. J. van der Stoep-Hilten, Berkenlaan 10, en uit de Matrix
naar de fam. Vieth, Edelinckstraat 36.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
9 okt. Mevr. E.M.G. Baas-Leppens, Boslaan 22, 7771 DR Hardenberg, 84 jaar
9 okt. Dhr. J. Doldersum, Oelenveerstraat 25, 7771 BH Hardenberg, 80 jaar
9 okt. Mevr. G. Meinen- Knol, Heemserveldweg 3, 7796 HW Heemserveen, 79
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jaar
9 okt. Dhr. P. de Kraay, Meteoorlaan 39, 7771 EA Hardenberg, 79 jaar
10 okt. Mevr. J. Kieft-Tabbert, Schutslaan 26/C34, 7741 AP Coevorden, 79 jaar
10 okt. Mevr. A.H. van der Kamp- Toes, P. de Hooghstraat 10, 7771 WR Hardenberg, 78 jaar
11 okt. Mevr. T.H.E. Bakker, Schoutenhof 63/3 7773 CC Hardenberg, 86 jaar
11 okt. Mevr. A. Lammers- Godeke, Schoutenhof 33, 7773 CC Hardenberg, 84 jaar
12 okt. Dhr. B.J. Beenen, Ommerweg 43, 7797 RC Rheezerveen, 91 jaar
12 okt. Mevr. L.E. Goverts- Oostenbrink, Schoutenhof 61, 7773 CC Hardenberg, 79
jaar
13 okt., mevr. H. van de Wetering, Herderstasje 1, 7772 LC Hardenberg, 84 jaar
13 okt. Mevr. C. Hamhuis- de Jonge, Esweg 32/A 7771 CR Hardenberg, 82 jaar
14 okt. Dhr. L. Eshuis, Kroondijk 3, 7796 HE Heemserveen, 76 jaar
Zondagmiddagen voor alleengaanden. Aanstaande zondag 08-10-2017, zal er weer
de middag voor alleen gaanden zijn. U bent vanaf 14:30 uur weer van harte welkom,
in de wijkboerderij in Baalder, Beekberg 45, om gezellig met elkaar een spel te
spelen, te praten of gewoon samen te zijn. Overal is ruimte voor, onder het genot
van een kop koffie of thee. Graag heten we een ieder van u die wil komen van harte
welkom op de zondagmiddag voor alleengaanden
Vanavond 8 oktober om 20.00 uur bij de Fam. Pothof, Esweg 15 komt de gespreksgroep van de 25+ bij elkaar. Aan het begin van het seizoen zijn we op zoek naar
nieuwe leden, sluit je bij ons aan? Van harte welkom! Aanmelden is niet nodig kom
maar gewoon. Ons thema is deze avond "Aan tafel", bij mooi weer zijn we buiten en
we gaan wandelen dus kleed je hierop.
Nieuws van de Heemser Cantorij. Na de afgelopen vakantieperiode heeft ook de
Heemser Cantorij haar repetities hervat. Het beloofd een bijzonder seizoen te worden! We hopen D.V. in 2018 zowel de "Lucas-Passie" van Dick Troost te zingen, als
het Pinksteroratorium "Aanwezig" van Marijke de Bruijne. Uiteraard blijven wij ook
onze medewerking verlenen in erediensten! Verder zijn wij nog dringend op zoek naar
zangers en zangeressen. Sopranen, tenoren en vooral bassen zijn van harte welkom!
Kom eens vrij- blijvend langs! We repeteren elke dinsdagavond van 18.30 tot 19.30
uur, meestal in gebouw "Aerninckhoff" te Heemse. Informatie en opgave bij: Lambert
Zandman, tel. 264266.
VOTO. Er is een thema avond “Leven in Beeld” waarin de film “Disconnect” wordt
getoond. De avond is op woensdag 11 oktober 2017 in de Esch om 19.30 uur en staat
onder leiding van ds. G. Brandorff. Het thema van Creatief leerhuis is dit seizoen “een
open huis”. De sessie van enkele avonden tijdens het winterseizoen begint op
donderdag 12 oktober 2017 om 20.00 uur in de Esch en staat onder leiding van Neeltje
Jonkers-Salomons.
Ouderengroep. Donderdag 12 oktober a.s. vindt de Ouderenmiddag plaats in de
Aerninckhoff, aanvang 14.30 uur. Met zijn presentatie stereografie laat de heer Jan
Geerdink te Hengelo ons de wereld zien door een andere bril. Alle toeschouwers
krijgen een 3-D bril op om het stereo-effect goed te kunnen zien. Hartelijk welkom
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bij deze bijzondere beleving! Voor vervoer G.J. Bolks, tel. 263005.
Volgende week zondag 15 oktober 2017 zal er tijdens de eerste rondgang gecollecteerd gaan worden voor de Werelddiaconaatzondag. Dit is tevens de Wereldvoedseldag 2017. Het thema van deze Zondag is "Zaaigoed en bijen- korf voor Zuid-Sudanese vrouwen". Er zullen vandaag en volgende week zondag vóór en tijdens de
dienst beamerpresentaties gegeven worden over de collecte. Er zal vandaag bij de
uitgang een folder aan u worden uitgereikt over de collecte óf er zullen folders liggen naast de kerknieuws/ kerkcontact. Daar zullen volgende week ook folders
liggen om mee te nemen. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op rek.nr.
NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaatzondag. De ZWO
commissie
Zondag 15 oktober gaat het in de avonddienst in de Stephanuskerk, aanvang 19.00
uur, over het Bijbelboek Openbaring. Nadat ik eerder in de Witte-of Lambertuskerk
3 preken over dit bijzondere en uitdagende Bijbelboek heb gehouden volgt nu het
vierde deel. We lezen uit Openbaring 7:4 en 9-17. Ds. Martin Voet
Cd. Opnames ds. E.J. Loor Heemse. Ds. G.J.D.C. Loor uit Noordwijkerhout heeft
laten weten dat bestelde cd’s met opnames Kerstzangdienst 1973 ge- leid door ds.
E.J. Loor en ds. C. Roosa en Doopdienst 27 mei 1974, geleid door ds. E.J. Loor
gereed zijn. Bestelde cd’s kunnen op zondag 15 oktober na de kerkdienst van 10.00
uur in de “Witte of Lambertuskerk” geleid door ds. G.J.D.C. Loor uit Noordwijkerhout in de consistoriekamer worden afgehaald en worden afgerekend.
Wist U, … dat de cadeautjesmarkt weer op volle toeren draait!? dat er elke woensdagmorgen weer ruim 20 dames bezig zijn om leuke dingen te maken!? dat U altijd
mooie kaarten kunt kopen in de Aerninckhoff, de Esch en de Schakel, € 1 per stuk
en 6 voor € 5!? dat u ons op zaterdag 25 nov. kunt vinden in het LOC bij Hardenberg-Art!? dat onze markten in de Schakel en de Esch gepland zijn op 7, 8 en 9
dec.!? dat de knieperties weer gebakken worden op 6 dec.!? dat ook op 6 dec. weer
volop groenkransen en kerstbakjes gemaakt worden!? dat u altijd mag komen kijken
op woensdagmorgen in de Schakel, of dat u alvast een exclusief cadeautje kunt
kopen!? dat we ook op bestelling werken b.v. eigen gebreide sokken in speciale
maat e.d.!?
Zingend naar de zondag. In de Hessenweg kerk in Heemse zal D.V. zaterdag 28
oktober 2017 een zangavond worden gehouden o.b.v. organist Ellert Bos. De avond
begint om 19.30 uur en zal ongeveer een uur duren. Evenals voorgaande zangavonden zullen er weer bekende liederen uit de bundel Johannes de Heer worden gezongen. De opbrengst van de collecte is voor Open Doors. Deze stichting zet zich in
voor vervolgde christenen wereldwijd. Adres Hessenwegkerk: Hessenweg 47 in
Hardenberg. Iedereen is van harte welkom!

Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Op dinsdag 3 oktober is Gerard Muis in de leeftijd van 73 jaar
overleden. Gerard woonde met zijn vrouw Truus aan de Kolibriestaat 11.
Samen woonden ze vroeger in Brucht en Gerard was jarenlang organist in de
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Höftekerk. De afscheidsdienst wordt gehouden op dinsdag 10 oktober om
10.00 uur in de ‘Lariks’. Wij wensen en bidden Truus, de kinderen en allen
die om Gerard rouwen de nabijheid van onze Heer en Heiland toe.
Onze zieken. Mw. Z. Vinke-Altena , Esweg 5, is in CFH (Unit 1, K3) om te
revalideren.
Huwelijksjubileum. Leen en Els van Dalen-van den Bos, Dedemsvaartseweg-Nrd 94 in Lutten, zijn op 13 oktober 50 jaar getrouwd. We wensen hen
met allen die hen dierbaar zijn een heel fijne dag toe en nog vele gezegende
jaren samen.
Hartelijk dank voor de bloemen die wij afgelopen zondag hebben mogen
ontvangen van de Hessenwegkerk, fam. Ligtenberg
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 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. Mw. J.A. van den Poll - Altena, Hesselinkstraat 19, onderging
in Groningen een operatie. Ze mocht inmiddels naar huis terugkeren. Dhr.
B.J. Stoeten, Weidehuisstraat 12, is opgenomen in het Röpcke Zweers
Ziekenhuis in Hardenberg, in afwachting van wat verder gebeuren moet of
niet. Mw. J. Ypma-Okma, Weidehuisstraat 26 zit met haar been in het gips.
Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis verblijft in Aleida Kramer te Coevorden.
Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Afgelopen zondag kreeg ik een leuke verrassing. Een prachtige bos bloemen
uit de kerk. Heel veel dank daarvoor. Een hartelijke groet voor u allen. Jenny
van der Stoep- van Hilten.
Hartelijk dank voor de kaarten en telefoontjes, die ik met mijn 84 ste
verjaar- dag mocht ontvangen, ook de kinderkerk bedankt voor de mooie
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kleurplaat, fijn dat jullie aan mij dachten. Groeten van G. Overweg, Rheeze
Zondag 29 oktober hoopt Gini Pullen van The Home of Hope and Dreams
na afloop van de dienst een presentatie te verzorgen over haar werk in
Oeganda. Tijdens de kinderkerk zal ze dit voor de kinderen doen. Als
kinderkerk spon- soren we Jolene die woont in The Home of Hope and
Dreams. Dit doen we d.m.v. een collecte in onze eigen ruimte. Omdat het
kindertehuis sponsors nodig heeft en wij graag het werk van Gini willen
ondersteunen staat er van- af aankomende zondag tm 29 oktober een
schoenendoos onder de Toren. Op deze wijze kunt u een bijdrage leveren
aan het werk dat zij verricht.
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, tel. 250225 voor donderdagavond
18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Tine Schepers, Kamferbekestraat 26, heeft nog een heel traject
van behandelingen en operaties voor de boeg. Janny v.d. Velde, Loorlaan 4
wordt ook nog behandeld middels chemotherapie. Berry Veldsink, Schotlaan
30, heeft te horen gekregen dat hij ms heeft. Dat is verdrietig. Temeer omdat
Alexandra ook al heel lang met deze ziekte worstelt. Gerton Odink, Veldsinklaan 22, hoort binnenkort hoe de behandeling verder gaat. Als je wilt dat
ik langs kom, laat je dit dan even weten?
Hartelijk dank voor de bloemen die wij afgelopen zondag vanuit de Matrix
mochten ontvangen. En hartelijk dank voor de vele kaarten met goede
wensen! Fam. G. Vieth- Akse.
Hartelijk bedankt voor de bloemen die ik zondag 24 september vanuit de
Matrix heb ontvangen. Mevrouw L. de Grave, Schoutenhof 26.
Bedankt voor de bloemen die wij een paar weken geleden, op zondag,
hebben mogen ontvangen van de ouderling van dienst Gerjan Grootenhuis.
Wij willen ook iedereen bedanken die mee hebben geleefd tijdens de
operatie en de weken erna. Het doet ons heel goed al die kaartjes, even
aanschieten voor een praatje en berichtjes die we hebben gehad. De artsen
hebben kunnen doen met de operatie wat ze wilden, de cystes, die voor de
hersentumor lagen, het vocht er uit te laten halen. Daar zijn wij erg blij mee
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het is een spannende operatie geweest. Afgelopen vrijdag (6-10) zijn wij in
Utrecht geweest om te kijken voor vervolg stappen die genomen moeten
worden. Groeten Gerton en Gerdie Odink Veldsinklaan 22
Marslandendiensten. Een van de kroonjuwelen van de Marslanden is de
kerk- schoolgezinsdienst. 1 oktober zat de Matrix mudvol. We zagen heel
wat walvissen waar Jona in zat. We aten zelfs walvissnoepjes. Nou ja, het
waren orka’s maar dat maakt niet uit. We beleefden een afwisselende dienst
met fijne inbreng van de kinderen en de juffen. We hoorden dat we God niet
altijd begrijpen maar dat we mogen weten dat Hij van ons houdt. Vandaag
gaat mevr. Ellen Kotlhof voor. Volgende week zal er gedoopt worden. Cas
zoon van Gertjan en Mandy, van Kouwenborchstraat 41 en Noran Hofsink,
zoon van André en Lucinde, van Voorststraat 33, worden gedoopt. Ook
worden in deze dienst Piet Landstra, Klokkenbuil 1, als ouderling/scriba en
Gerco van den Akker, Huetestraat 12, als diaken, bevestigd. Sowieso dus
een feestelijke dienst.
Vergadering. Maandag vergadert het moderamen met het moderamen van
de vrijgemaakte gemeente de Levensbron om 20.00 uur in de Matrix.
Woensdag vergadert het moderamen om 20.00 uur in de Esch.
Maaltijdproject Marslanden. De zomer alweer voorbij. De eerst maaltijd staat
alweer gepland. Dit is het zesde seizoen. Graag willen we 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 18 oktober. Iedereen weer van harte
welkom. Heel fijn om elkaar weer te ontmoeten na de vakantie. 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

8

