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
Overleden. Zondag 2 juli overleed Gretha Runhaar-Gerrits, Avondvoorde
5. Zij werd 48 jaar. Ze overleed aan de gevolgen van een hersentumor. Veel
te jong, veel te snel, veel te heftig. Gretha was kordaat en behulpzaam.
Sportief en een doorzetter. Lief en zorgzaam. Zaterdag 8 juli was er een
dienst in de Höftekerk en daarna is ze op de Larixhof begraven. We denken
aan Henk, Anniek en Manon en aan haar ouders. Moge God hen nabij zijn.
Onze zieken. Janny v.d. Velde, Loorlaan 4 ondergaat op dit moment
chemokuren. We leven met haar en haar familie mee en hopen op goede
resultaten. Als je wilt dat ik langs kom, laat je dit dan even weten?
Marslandendiensten. Vandaag gaat Ellen Kolthof voor. Volgende week
wordt er gedoopt. Puck Prins dochter van Jeroen en Ineke, Molckenbourstraat 60 en Jurre Giesen zoon van Jarno en Jenneke, Moonenlaan 32
mogen het teken van Gods liefde ontvangen. Ook nemen we dan afscheid
van de kinderen van de kindernevendienst die naar de middelbare school
gaan.
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

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

zondag 9 juli 2017; 11e jaargang nr. 28.

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: mevr. E. Kolthof
Ouderling: dhr. G. de Haan / Diaken: mevr. J. Bel
Organist: dhr. F. Kroon
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: dhr. J. Eertink, Rijssen
Ouderling: dhr. G.J. Otten / Diaken: dhr. H. Odink
Organist: dhr. K. Bakker
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. H. op de Haar / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: dhr. K. Gerrits
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: mevr. H. Remmink
Ouderling: mevr. H. Hietland / Diaken: mevr. H. Platjes
Organist: dhr. J. Reinders
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” mevr. A. Twigt
Organist: dhr. R. Kuiperij
19.00 uur: Stephanuskerk: Baalder: ds. W. van der Wel
Ouderling: mevr. I. Berenst / Diaken: dhr. H. van Olst
Organist: dhr. T. Broekroelofs
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. R.J. Perk, Nijverdal
19.00 uur: Stephanuskerk: Marslanden: ds. P.J.H. Noordmans
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Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e Kerk; uitgang: onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: mevr. Y v.d. Velde/dhr. G. Kelder en dhr. W. Herbert
Volgende week: fam. D. van Dijk en mevr. H. Platjes
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: Ina en Soria van Uffelen
Volgende week: Herma Mulder en Ruth v.d. Haar
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 welkom in de kerk! Voorganger is vanmorgen drs. Eertink uit
Rijssen. De avonddienst die in de Stephanuskerk wordt gehouden wordt
geleid door ds. van der Wel. Een goede en gezegende zondag gewenst!
Orde van de morgendienst: Afk.; Intochts lied 939:1; Stilgebed; Votum en
groet; Lied 116: 1 en 6; NT vermaning/bemoediging; Lied 834 : 1,2 en 3;
Gebed om de Heilige Geest; Zingen: lied van de maand : lied 8b; Praatje met
de kinderen daarna naar kinderkerk; Schriftlezing: 2 Koningen 4 : 1-7;
Overdenking n.a.v 2 Koningen 4 :1-7; Lied 904 : 1 en 3; Dankgebed en
voorbede; Collecte; Lied 416 : 1,2 en 4; Zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag mevr. H. Marsman-Kerkdijk; mevr. A. WelleweerdStegeman en dhr. A.J. Veurink; Volgende week: mevr. H. Veurink; mevr.
R. Visser en mevr. M. Bril
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Fris van Dijk
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: Renate Bruins: gr. 1-4; Mariska de Vries: gr. 5-8
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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. G. Nijland-Raben, de Spinde 14, verblijft tijdelijk in
Oostloorn (kamer 133). Mw. G.H. Sturris-Bouwhuis, de Spinde 13, verblijft
(tijdelijk) in zorgcentrum Aleida Kramer in Coevorden. Dhr. H. Bouwhuis,
Berkenlaan 18, verblijft in Isala te Zwolle ten gevolge van een auto-ongeluk.
Vergeten we de zieken niet in onze aandacht en gebeden!
Vijftig jaar getrouwd. Vrijdag 7 juli waren Albert & Diny Pullen-Veurink,
Rheezerweg 113, 50 jaar getrouwd. Ze mochten het vieren met hun kinderen
en kleinkinderen. Van harte gefeliciteerd! We wensen het bruidspaar, met de
trouwtekst, toe dat God hun 'rots ter woning' blijft.
Hartelijk bedankt voor de felicitaties in de vorm van een kaart, telefoontje of een persoonlijke handdruk voor mijn 85e verjaardag. Met hartelijke
groeten, Gezienus Lenderink.
Foto’s overstapdienst. Jolanda Olsman heeft foto's gemaakt van de
overstapdienst op 2 juli jl. De foto's staan inmiddels op de website.
http://pknhardenbergheemse.nl/hw_fotoalbum
Op 7 juli is in Zuidhorn Gerard Hoeksma (voorheen Leeuwarden) in het
huwelijk getreden met Louwina de Wit. Hun huwelijk werd kerkelijk
ingezegend in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Aduard. Nieuw adres:
Snikweg 30, 9831 PR Aduard. De stacaravan is inmiddels verkocht. We
zullen Gerard daarom niet meer in de kerk van Heemse zien. We wensen het
bruidspaar van harte Gods zegen!
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!
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Onze zieken: Mevrouw A. de Vries, Rustenbergherplein 6, mocht vorige
week na een knieoperatie weer naar huis terug keren. Nu breekt voor haar de
tijd van revalideren aan. Met mevrouw M. Koops, Leeuwerikstraat 9, gaat
het de laatste tijd wat minder. Bij haar is geconstateerd dat de slokdarmtumor toch weer is gegroeid en ze zal opnieuw moeten worden bestraald. De
gezondheid van de heer Lennips, Oelenveerstraat 66, is erg zorgwekkend.
Na de bestralingen van de uitzaaiingen in zijn hoofd was er de hoop dat er
even een status quo zou kunnen worden bereikt, maar dat blijkt niet zo te
zijn. Alle zieken bidden wij de nabijheid van onze Heer en Heiland toe.
Mw. G. Meinen-Knol, Heemserveldweg 3, is als het goed gegaan is afgelopen vrijdag nogmaals aan haar heup geopereerd. De revalidatie verliep niet
zoals verwacht. Mw. Hennie Lenters-van Lenthe, W. v. Oldenburgstraat 7B3, wordt maandag geopereerd aan haar heup. Mw. Hennie Hutten-van Loo,
Zonnelaan 14, is in CFH ( revalidatie-unit). Laten we meeleven met hen, die
ziek zijn of zorgen hebben om een dierbare en hen in onze gebeden noemen
of ze hier nu wel of niet genoemd worden.
Huwelijksjubileum: Rien en Adri Mensink-Hoogendorp, Orionlaan 1, zijn
op 14 juli 50 jaar getrouwd. Onze felicitaties voor het goudenpaar en hun
kinderen en kleinkinderen. We wensen jullie nog vele gezegende jaren
samen toe.
Buitengewoon verrast waren we toen we afgelopen zondag hoorden, dat het
prachtige bloemstuk voor in de kerk als een groet van u allen bij ons zou
worden bezorgd, i.v.m. mijn thuis komen na een kort verblijf in het UMCG.
Het medeleven van uit de gemeente d.m.v. kaarten, telefoontjes, mondelinge
belangstelling en vooral ook de bloemen uit de kerk doen ons goed. Allen
heel hartelijk dank daarvoor. Er is bij mij een sluitspierprothese ingebracht,
die na volledig herstel van de operatiewonden op 1 aug. wordt geactiveerd.
Als alles goed is gegaan moet de wateroverlast tot het verleden behoren.

Met een hartelijke groet; Jan en Rachel Noorlander.
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de kaarten en telefoontjes
die ik mocht ontvangen ter gelegenheid van mijn verjaardag.
Groeten, J. Bouwhuis.
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
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Oppasdienst vandaag: Judith Schutte; Jacoba Nijzink
Volgende week: Petra Veurink; Marike Veurink
Lector: Mini Prins

Orde van de morgendienst: In de morgendienst van 9 juli nemen vijf
jongeren afscheid van de Kindernevendienst. Het zijn: Anna de Vries,
Marjolein Hoekman, Nikki Postema, Stefan Kappert en Bente van der Veen.
Zij maken de overstap naar de tienerdienst en de ‘gewone’ kerkdienst en
daar staan wij vanmorgen bij stil. Het thema van de morgendienst is: “Over
een andere boeg”. Lied 42: 1 en 7, Onze Hulp en Groet, Lied 601, gebed,
vissen, Lied 305, KND, wegzendlied 226, Lucas 5: 1-11, inleiding op het
thema, Lied 532, preek, ELB 182: 1 en 3, overstap jongeren kindernevendienst, https://www.youtube.com/watch?v=L5VwJKAxXDQ, gebeden,

collecte, ELB 357: 1, 3 en 4, zegen.
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Mulder; Volgende week: fam. Kroon
Kindernevendienst: Marion v.d. Veen: gr. 1-4; Gerdien Borger; Rebecca v.d.
Veen: gr. 5-8
Oppasdienst vandaag: Mirjam Hakkers; Wendy Lambers
Volgende week: Jeanien Nijman; Willy de Haan; Doreen Olsman
Orde voor de morgendienst. kaarsenlied Geroepen om te zingen lied 24:1,2;
zingen: Uit veler huizen hier gekomen; Stil Gebed, Votum, Groet; Klein
Gloria; knd; Gebed; zingen: Het licht zal me leiden; inleiding op de dienst;
Gebed; Lied 653:1,6; Lezing: Prediker 3: 1-15; Lied 720: 1,2,3,4,5; Lezing:
krantenartikel; Lied 845:1,2,3; Overdenking; Lied 977:1,3,5; Gebeden;
Collecte; Zingen: Dank U, Vader van de lichten; Zegen.
Stephanuskerk
De orde van dienst: Lied 275; Stil gebed ; Votum en groet; Gebed om Gods
Geest; Over het thema; Lezing: Exodus 3:1-14; 324; Lezing: Mattheüs
28:16-20; 362 Overdenking; Lied 800:1-4; Geloofsbelijdenis Nicea; Lied
704:3; Gebeden; Inzameling; Slotzang: 263; Uitzending en zegen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Jeremia 12:7-17; dinsdag: Jeremia 13:1-14;
woensdag: Jeremia 13:15-27; donderdag: Jeremia 14:1-10; vrijdag: Jeremia
14:11-22zaterdag: Jeremia 15:1-9; zondag: Jeremia 15:10-21
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De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam J. Noorlander, Bisschopshof 65, uit de Witte of Lambertuskerk naar dhr. D. Hakkers, Wittepaalweg 4, en uit de Matrix naar Ger Vos,
Loorlaan 32.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
10 juli: dhr. L. Somsen, Paulus Potterstraat 10, 7771 XC Hardenberg, 82 jaar
10 juli: dhr. J. Streutker, Onderveldsweg 5, 7795 DC Diffelen, 79 jaar
11 juli: mevr. H.C. Veurink- Jurjens, Grote Beltenweg 7, 7794 RA Rheeze,
78 jaar
13 juli: mevr. Z. Plas- Vinke, Clara Feyoena Heem, 86 jaar
14 juli: mevr. H. Stroeve- ten Broeke, Frans Halsstraat 10, 7771 WT Hardenberg, 78 jaar
16 juli: mevr. F.J. Bakker-Kleis, Schutsweg 1, 7797 HK Rheezerveen, 84
jaar
De eerstvolgende tienerdienst is op zondag 16 juli ! We slaan dit keer dus de
2e zondag van de maand over. We beginnen om 10:00 u in het keldertje van
de Esch. Dit is ook de laatste tienerdienst van dit seizoen. We starten na de
vakantie weer in september. We hopen jullie allemaal te zien op 16 juli.
Vanavond organiseren wij van “HAPPY” (PKN Heemse)
weer een FANTASTISCHE VROLIJKE DIEPGAANDE
SING-INN. Het is een zangavond met medewerking van
de gospelband “XPression”. Het thema voor deze avond
is: “On the road”. De SING-INN is bedoeld voor jongeren (en iedereen die zich jong voelt). We beginnen om
19.00 uur en het is in “de Esch” bij de Hessenwegkerk.
Tot vanavond tot “Happy”. De werkgroep Happy:
Jonathan Zandman, Marjo Marissen, Herma Mulder,
Irene van Dijk, Carlos Scherpen, Henrieke van Dijk
Over de drie personen in één God en over “bestaat er een persoonlijke
God”…. Onlangs heb ik (ds. W. v.d. Wel) in een morgendienst op de zondag
van de drie-eenheid stilgestaan bij het bijzondere fenomeen dat we in de
kerk geloven in een drie-enige God: één God én drie personen…. Ik wilde in
die morgendienst óók aandacht besteden aan vragen die o.a. door Professor
Frits de Lange zijn opgeroepen, die afscheid heeft genomen van “een persoonlijke God”. Dat lukte die morgen niet – gewoon te veel stof - . In de
avonddienst vanavond wil ik daar wél op ingaan, een soort van leerdienst
dus met span- nende vragen over “een persoonlijke God en überhaupt, of
God er sowieso is, mee aan de hand van een biografie die over Professor

4

Kuitert is versche- nen. Wie deze vragen ook puzzelen…, vooral komen.
Wie het “moeilijke en nare vragen vindt….”, gun je zelf dan een andere
kerkdienst. Hoe ook: welkom!
Avonddiensten Stephanuskerk. Op vijf zondagavonden houden we van 19.00
tot 20.00 uur in de Stephanuskerk een thematische dienst waarbij een hoofdstuk uit het boek ‘Liberaal christendom’ aan de orde komt. ( uitgave Skandalon 2016). Deze diensten staan onder leiding van ds. Piet Langbroek en hebben een patroon van 6 x 10 minuten: open Begin – het Thema – de Kern –
een Gesprek – Vervolg – open Einde. Er zijn er in- middels twee geweest.
Op zondag 23 juli: Levenskunst, zondag 6 augustus: Erkenning over en
weer. En zondag 3 september: Wie en wat Jezus is. Van harte welkom.
Foto expositie: De foto expositie van de VoTo-fotografiegroep met als
thema: “Deel je leven” is de komende weken te bezichtigen in de Esch en in
de Hessenwegkerk.
Orgelconcerten Heemse 2017. Er zijn weer aantal gerenommeerde organisten uitgenodigd om de orgelconcerten in de zomermaanden te verzorgen. Net
als vorig jaar zijn in de kandelaarkerk de verrichtingen van de organisten
live te volgen op de beamer schermen. We beginnen de serie op zaterdag 15
juli in de Kandelaarkerk met een feestelijk openingsconcert door de bekende
organist Jorrit Woudt uit Enschede en hij neemt Leon Koppelman mee die
het programma komt opluisteren met zijn panfluiten. 22 juli zal voor ons in
de Kandelaarkerk optreden Toon Hagen, cantor-organist van de Grote- of
Sint-Michaëlskerk te Zwolle. Op 29 juli uit Rouveen, Harm Hoeve. Hij behoeft hier in Heemse eigenlijk geen introductie. De week daarna, op 5
augustus zal Jaap Zwart uit Hattem zijn programma spelen op het orgel in de
Witte of Lambertuskerk, voor de kenners behoeft deze vakman niet geïntroduceerd te worden. Als laatste zal op 12 augustus Ronald IJmker uit Nieuwlande het concert verzorgen. We rekenen op uw komst en wensen u veel
luisterplezier! De concerten beginnen om 20.00 uur en de toegang bedraagt
€ 6,-/CJP en 65+ € 5,-. Kinderen tot 12 jaar mogen gratis naar binnen. U bent
allemaal van harte welkom.
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: 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
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