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

Gemeente

zondag 9 april 2017 11e jaargang nr. 15.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. G. Zijl, Lemele
Ouderling: dhr. G. de Haan / Diaken: mevr. J. Otten
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch / Heemse West: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. B. Everts / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: mevr. A. Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: dhr. J. Smit
Ouderling: mevr. H. Hietland / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” dhr. R. Lamain
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stefanuskerk: Marslanden: ds. A. de Lange; Passion
Ouderling: dhr. E. van Faassen / Diaken: dhr. M. Lambers
Diensten Stille Week:
Donderdag 13 april Witte Donderdag:
19.30 uur: Witte of Lambertuskerk: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans
Ouderling: mevr. G. Odink / Diaken: dhr. F. Welink
Organist: dhr. K. Bakker
Vrijdag 14 april Goede Vrijdag:
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. G. Holverda; Heilig
Avondmaal; Ouderling: mevr. M. Bril / Diaken: mevr. W. Meier /
dhr. W. Herbert; Organist: mevr. I. van Uffelen
19.30 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort;
Heilig Avondmaal
Ouderling: dhr. B. Wolbink / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: dhr. K. Gerrits

19.30 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: dhr. B. Schraa / Diaken: mevr. I. Meinen
Organist: dhr. K. Bakker; m.m.v. de Heemser Cantorij, o.l.v. dhr.
D. Huijser
Zaterdag 15 april: Stille Zaterdag:
21.30 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemser Esch: mevr. N. JonkersSalomons
Ouderling: mevr. G. v.d. Spoel / Diaken: mevr. R. Noorlander
Organist: dhr. K. Bakker
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M. Voet
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: mevr. N. Jonkers- Salomons
19.00 uur: Stefanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange
Bij de diensten
Collecten: 1e Gehandicapten in Birma; 2e; Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
1e rondgang: Kerkinactie, 40-dagenproject. Het thema van deze Zondag is
"Steun mensen met een handicap in Myanmar". Dit is de laatste zondag van
de 40-dagentijd. Er zullen vóór en tijdens de dienst beamerpresentaties
gegeven worden over de collecte. Uw bijdrage kunt u ook overmaken op
rek.nr. NL65RABO0324986521 t.n.v. de ZWO o.v.v.: Werelddiaconaat 40dagentijd. De ZWO commissie
Collecte: Goede Vrijdag 14 april tijdens Heilig Avondmaal:
1e Diaconie; 2e Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Collecte: Stille Zaterdag 15 april: Uitgang: Diaconie
Bloemschikking veertigdagentijd. Op de zesde zondag van de veertigdagentijd horen we traditiegetrouw over de intocht van Jezus in Jeruzalem. In de
schikking ligt een gekleurd doek. Deze verwijst naar de verschillende verwachtingen, die leven onder de mensen, die staan te juichen langs de weg.
De zachte bolletjes mos geven de zachte krachten weer. De viooltjes vertellen over de nederigheid.
Witte donderdag, 13 april 2017. Op deze dag gedenken we hoe Jezus voor de
laatste keer de maaltijd deelt met zijn leerlingen. De voetwassing uit Johannes staat daarbij centraal. De nadruk ligt op het dienen van de (A)ander. De
schikking bestaat uit brood en beker en een schaal met water. Jezus staat op
en neemt de kom om te wassen. Hij gaat in zijn kracht staan en roept de
anderen op om te doen als hij. Erbij ligt touw, als voorbode van hetgeen
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verraad van Judas teweegbrengt.
Goede Vrijdag, 14 april 2017. Op Goede Vrijdag staan we stil bij het lijden
en de kruisdood van Jezus. Het kruis is iets voor de houten schijven
geplaatst. Dit kruis is omwikkeld met prikkeldraad. In dit draad wordt een
roos gestoken na het doven van de paarskaars. Bij het kruis blijft een kleine
kaars branden. Het licht lijkt te doven maar de Liefde van God dooft nooit.
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Geen dienst
Volgende week: Mevr. Eshuis en mevr. T. van Faassen
Koster: Witte Donderdag: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, avonddienst
Goede Vrijdag: dhr. H. Nijeboer, tel. 264107, avonddienst
Stille Zaterdag: dhr. B. Stoeten, tel. 263479, avonddienst
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst vandaag: Geen dienst
Volgende week: Annie Otten en Jannie Hakkers
Palmzondag, een 'vlag- en wimpeldag' noemt Ria Borkent het in één van
haar liederen. Maar met de kennis van nu weten we dat er ook een andere
kant aan zit. Zoals Willem Barnard verwoordde: 'Heden hosanna, morgen
kruisig Hem!' De dienst wordt gehouden in de Hessenwegkerk en ds.
Dorgelo is de voorganger. De avonddienst wordt in de Stephanuskerk
gehouden. Een gezegende zondag gewenst!
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Fam. A. Nijman-Sok en dhr. G.J. Otten
Volgende week: Fam. Joh. Brink-Beukenkamp en mevr. A. Mensink
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Jeroen Marissen
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: Cindy Grendelman; Jonathan Zandman: voor jongelui van 12
tot ± 15 jaar. We gaan direct naar het keldertje in De Esch.
Kindernevendienst: Esther van Dijk: gr. 1-4; Mariska de Vries: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Renate Bruins; Janine Roepers
Volgende week: Judith Schutte; Petra Veurink
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Lector: Marjo Marissen

Orde voor de morgendienst. Het thema van vanmorgen is: “De Graankorrel!” Mededelingen, Lied 24: 4 en 5, Onze Hulp en Groet, 765: 1, 4 en 5,
Gebed, Luther, KND, Wegzendlied/Projectlied, Johannes 12: 12-27, Lied
319: 1, 5, 6 en 7, Preek, Lied 625, Kinderen komen binnen met
Palmpasenstok, Gebeden, Lied 550, zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. van Kamer; Volgende week: fam. Zoer
Kindernevendienst: Marcia Zoomer; Truus Meinen: gr. 1-4; Gerdien Borger;
Rebecca van der Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Janien Nijman; Willy de Haan; Meike Olsman
Volgende week: Alien van de Akker; Marieke Brunink; Indi van Faassen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Johannes 12:20-36; dinsdag: Johannes 12:37-50;
woensdag: Psalm 140; donderdag: Johannes 13:1-38; vrijdag Johannes
18–19; zaterdag: Jesaja 12:1-6; zondag: Johannes 20:1-18
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar mevr. IJ. Koops- Stienstra, Leeuwerikstraat 9, uit de Witte of
Lambertuskerk naar dhr. H. Slotman, Clara Feyoena afd. de Delle, en
uit de Matrix naar Ilse Wiersma, Edelinckstraat 108
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
11 april: mevr. J.J. Waterink- Zweers, Rooiweg 1, 7737 PM Stegeren, 76
jaar
12 april: mevr. L. Nijman- van der Veen, Brandweg 16, 7771 DB Hardenberg, 83 jaar
13 april: dhr. E. Zwart, Rustenbergherstraat 7, 7771 CM Hardenberg, 78 jaar
Vanaf 1 april 2017 kunt u collectemunten halen op de volgende tijdstippen
en plaatsen: * Dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur op het kerkelijk
bureau, Scholtensdijk 22. * Woensdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in
‘de Schakel’, Lage Doelen 5. * Donderdagavond van 19.00 uur tot 21.00 uur
in ‘de Esch’, Hessenweg 47. Betaling van de collectemunten kan uitsluitend
per pin! Hiermee vervalt dus de uitgifte van collectemunten op de 1e donderdag van de maand in ‘de Schakel’ en de opening van het kerkelijk bureau op
donderdagavond. Let op: i.v.m. de ‘stille week’ kunt u donderdagavond 13
april GEEN collectemunten halen in ‘de Esch’.
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De PKN Hardenberg-Heemse, wijkgemeente Marslanden organiseert vanavond een avond dienst á la The Passion in de Stephanuskerk in Hardenberg. Een Passion dienst is een Paasvertelling waar je bij moet zijn! Het gaat
over het lijdensverhaal van Jezus. In de kerk kennen we een periode van 40
dagen tot aan de kruisiging van Jezus op Goede Vrijdag. Met Pasen vieren
we de opstanding van Jezus. De Gospelband Online en Ds. Hans Lowijs
hebben gezamenlijk een dienst opgezet, waarbij verhaal en muziek elkaar
afwisselen. “Open je ogen voor Mij”, zo heet de uitvoering. Tijdens de
avond worden er zowel popnummers, Christelijke liedjes als oude bekende
Paasliedjes gespeeld. Thema’s zijn: Vriendschap, eigenbelang eerst, spijt
hebben en het goedmaken. In die thema’s zit de kern van ons geloof,
prachtige thematiek die zich uitstekend leent voor een speciale dienst. De
kerkzaal is open vanaf 18.30 uur, de dienst begint om 19 uur. De voorganger is Ds. Hans Lowijs. Mocht je meer willen weten over de dienst of
meer willen weten van "the making of", kijk op:
https://www.facebook.com/PKN-Marslanden-783804751739832
Vanmiddag, zal er weer de middag voor alleengaanden zijn. Vanaf 14:30
uur heten wij u graag van harte welkom, in de wijkboerderij in Baalder,
Beekberg 45. Gezellig met elkaar een spel te spelen, 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.
Kerkklank. Beste gemeenteleden, bijna anderhalf jaar ontvangt u Kerkklank
in nieuwe opzet. Een hele vooruitgang in vergelijking met het vroegere
kerk- blad. Al blijft er e.e.a. te verbeteren. Gelooft u ons: we proberen
Kerkklank nog beter te maken en ook meer te letten op de planning. Eén van
onze op- maakredacteuren heeft aangegeven te willen stoppen met zijn werk
voor Kerkklank. Daarom zoeken we voor hem op korte termijn een
opvolger. Hebt u affiniteit met redactioneel werk en in het bijzonder feeling
voor de opmaak van ons kerkblad, neemt u dan contact op met de redactie.
Kerk- klank maken we met elkaar. Mail naar
kerkklank@pknhardenbergheemse.nl of bel naar ds. Leo van Rikxoort
(0523-857189).
Inleveren spaardoosjes. Volgende week zondag, 16 april, is er gelegenheid
na de dienst om de spaardoosjes in te leveren bij het verlaten van de kerk
aan een diaken of een ZWO commissielid. Deze doosjes zijn aan u uitgereikt
op 5 maart jl. om te sparen in de 40dagen tijd voor de projecten van Kerk in
Actie. Mocht u na 16 april nog een spaardoosje thuis hebben wilt u dan
contact opnemen met Mini Prins, tel. 263625 of schrijf een mail naar
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miniprins@ziggo.nl.
Paasontbijt 16 april. Net als voorgaande jaren hopen we de Paasmorgen te
beginnen met een gezamenlijk ontbijt dat begint om 8:30 in de Esch . We
pakken daarmee de oude traditie op van de eerste christenen , die zo hun
blijdschap over de opgestane Heer deelden. Voor dit Paasontbijt kunt u zich
opgeven , door uw naam te noteren op een lijst die u kunt vinden in de Esch
(Hessenwegkerk) of onder de Toren (Witte of Lambertuskerk) en in de
Aerninckhoff en de Matrix. Dat kan op zondag 26 maart en 2 april en als
laatst zondag 9 april. Voor eventuele vragen kunt u bellen met Johan Jans
0523 251474.
Ook jaar wordt een echtparenvakantieweek in het F.D. Roosevelthuis te
Doorn georganiseerd. Hierbij wordt als doel gesteld echtparen een onvergetelijke week te bezorgen waarbij zowel de mindervalide partner geheel
verzorgd wordt en de “mantelzorgpartner” ontzorgt wordt. Informatie te
verkrijgen op de U kunt voor foto’s terecht op de site
www.rooseveltgroepoverijssel.nl . Informatie kunt u verkrijgen via de
diakenen mw. Joke Feenstra tel.nr 465 260, de heren Henk Jan Bouwhuis
tel.nr. 613 844 / 06 518 38 659 en Herman van Olst tel.nr 265 388,
De Kleding- en boekenbeurs van het DJP heeft 2340 euro opgebracht! Alle
gevers en kopers hartelijk dank!
VoTo: Taizé Gebedsdienst. Datum: zondag, 30april 2017. Tijd: 19.00 uur.
Plaats: Stephanuskerk. Voorganger: ds. G. Brandorff. (Deze viering komt in
de plaats van de viering die op 13 november 2016 vanwege problemen in de
planning niet door kon gaan). Stilte en eenvoud, licht en lied staan in deze
viering centraal. De gemeente wordt in de viering actief betrokken bij het
zingen van de uit de gemeenschap van Taizé afkomstige liederen, die
overigens allemaal in het Nieuwe Liedboek te vinden zijn. De muzikale
medewerking wordt verleent door de Cantorij o.l.v. Dick Huijser.
SIEN-dienst 23 april. In de Vlaswiekkerk, Van Riemsdijkstraat 2 te Gramsbergen, vindt zondag 23 april een aangepaste kerkdienst plaats voor mensen
met een verstandelijke beperking, die wordt georganiseerd door Sien - Regio
Ommen (voorheen Philadelphia). Voorganger in deze dienst is mevr. R.
Dekker. Aanvang: 15.00 uur. Deze dienst is voor iedereen, wie of hoe je ook
bent. Allemaal van harte welkom. Na de dienst is er gelegenheid om na te
praten onder het genot van koffie, thee en fris.
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Wijkgemeente Heemser Esch
Onze zieken. Mw. Hennie Hutten-van Loo, Zonnelaan 14, is inmiddels van
de IC af. De hoop is er dat ze binnenkort aan de revalidatie kan beginnen.
Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, is nog in CFH om te revalideren.
Mw. Johanna Stegeman-Grendelman, Rheezerweg 22, heeft geheel onverwacht haar geliefde moeten afstaan aan de dood. Na het verdriet over het
plotseling overlijden van haar man in 2002, had ze een nieuw perspectief
voor de toekomst. Heel erg verdrietig dat dit opnieuw uit handen valt.
Afgelopen zaterdag was de begrafenis. We leven met allen mee, ook hen die
hier niet genoemd worden, en bidden om troost en kracht.
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 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. Mw. B. Bolman-Eshuis, Kolibriestraat 13, verblijft als ik dit schrijf in het Hardenbergse ziekenhuis, maar
is als u dit leest hopelijk weer thuis. Op de PAAZ verblijft dhr. E.J. Bolks,
Rheezerweg 80 te Diffelen. Dhr. G. Schuurman, Castorstraat 26, mocht weer
thuiskomen uit het ziekenhuis. Leven we mee met de gemeenteleden die
ziek zijn en/of het moeilijk hebben? Laten we ze niet vergeten in onze
aandacht en gebeden.
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
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Marlies Eshuis, Grote Esweg 14, Diffelen, 250225 voor donderdagavond
18:00; e-mail: ardenmarlies@hotmail.com
Wijkgemeente Marslanden
Onze zieken. Annie Otter, Kamferbekestraat 34 is nog ernstig ziek. Ilse
Wiersma en haar gezin, Edelinckstr. 108, zijn dankbaar dat ze de chemo en
bestralingsperiode zijn doorgekomen. De aankomende periode zal gericht
zijn op het herstel om over 2 a 3 maanden geopereerd te kunnen worden.
Jan Veurink, Eugenboersdijk 8x is nog in Clara.
Bij dezen willen we doorgeven dat we zijn verhuisd (al vanaf 4 maart) Het
is een beetje laat maar beter laat dan nooit. Oude adres: Van Voorststraat 15,
7773 CW Hardenberg. Nieuw adres: Rheezerveenseweg 27, 7796 HM
Heemserveen. Groet Fam Kappers
Marslandendiensten. Vandaag gaat ds. G. Zijl uit Lemele voor. Volgende
week vieren we Pasen, voorganger: ds. Martin Voet mmv Nooit Alleen uit
Gramsbergen. We sluiten het project voor de veertigdagentijd en Pasen van
de kindernevendienst :”Geloof in het leven” af.
Uit de Pastorie. Lieve gemeente, na rijp beraad heb ik besloten om 3 december 2017 met emeritaat te gaan. Dat ligt niet aan jullie , integendeel, maar is
een beslissing die ik helemaal zelf neem. Tegen die tijd ben ik 35 jaar predikant. Een mooie, uitdagende maar ook intensieve roeping. Nog niet zo lang
geleden gingen veel mensen op mijn leeftijd met de vut. Je zou kunnen zeggen dat ik op een manier mijn eigen vut creëer. Onder voorbehoud van toestemming van het breed moderamen van de classis zal dan zondag 3 december de afscheidsdienst zijn. Hartelijke groet, Ds. Martin Voet
Stille Week. Zie pagina 1 en 2.
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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