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

Gemeente

zondag 1 januari 2017 11e jaargang nr. 1.
www.pknhardenbergheemse.nl
E-mail: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. J.D.Th. Wassenaar, Hellendoorn
Ouderling: dhr. E. Odink / Diaken: dhr. J. Lamberink
Organist: dhr. H. Niezink
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West/Heemser Esch: ds. H. Dorgelo
Ouderling: mevr. T. van Weerden / Diaken: mevr. W. Bult
Organist: dhr. D. Huijser
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: geen dienst
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: ds. E. Woudt
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal” mevr. H. Hubert
Organist: dhr. B. Blekkenhorst
19.00 uur: Stefanuskerk: Baalder: ds. W. van der Wel
Ouderling: dhr./mevr. Drenth / Diaken: dhr. J. Maathuis
Organist: dhr. J. Broekroelofs
Kerkdiensten volgende week zondag:
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet; H.A.
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: ds. L. van Rikxoort; H.A.
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch: ds. J. Wachtmeester, Hengelo
19.00 uur: Stefanuskerk: Centrum Noord: ds. A. de Lange
Bij de diensten
Collecten: 1e Diaconie; 2e; Kerk; uitgang: Onderhoudsfonds
Witte of Lambertuskerk
Begroeting vandaag: Fam. G.J. Otten en mevr. T. van Faassen
Volgende week: Mevr. Reiling en dhr. W. Herbert

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: geen oppasdienst
Volgende week: Jennie Altena en Mieke Kerkdijk
Vandaag is er een gezamenlijke dienst, tijdens deze dienst is er geen
kinderkerk en geen kinderoppasdienst.
Heil en zegen gewenst aan het begin van het nieuwe jaar! We mogen
2017 met elkaar als gemeenten beginnen. En, weten we, een goed begin
is het halve werk. Een fijne nieuwjaarszondag gewenst!
Koffiedrinken. Na afloop van de dienst is er gelegenheid onder het genot
van een kopje koffie/thee elkaar in 'de Aerninckhoff' te ontmoeten.
Orde voor de morgendienst: Het thema van vanmorgen is: Door Goede
Machten trouw en stil omgeven. Ps. 90: 1 en 2, Onze Hulp en Groet, Lied
513, gebed , Bijbellezing Psalm 90, Lied 90A 1 t/m 3, Bijbellezing:
Romeinen 8: 31-39 en Lucas 2: 21-24, Lied 90A 4 t/m 6, preek afgewisseld
met het zingen van Lied 511, gebeden, collecte, Lied 527, zegen.
Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: Geen dienst; Volgende week: Mevr. M. NijmanSchoemaker; mevr. Wolf en dhr. K. Bakker
Oppasdienst vandaag: Geen dienst
Volgende week: Feronia Dorgelo- Schottert; Judith Schutte
Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: fam. Brunink; Volgende week: fam. Mulder
Kindernevendienst: Geen
Oppasdienst vandaag: Geen oppas
Volgende week: Alien v.d. Akker; Melanie Lamberink
Stefanuskerk:
Vanaf 1 januari vieren we de avonddiensten in één kerkgebouw: de
Stefanuskerk. Om de beurt zijn de kerkenraden verantwoordelijk voor de
invulling van een avonddienst. We kunnen – en dat is heel aardig! – dus heel
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verschillende diensten verwachten. De Algemene Kerkenraad – blijkbaar
heel enthousiast! - heeft bepaald dat de eerste dienst al direct op 1 januari
plaatsvindt. Ik (wvdw) kan me niet herinneren dat ik ooit ben voorgegaan in
een avonddienst op Nieuwjaarsdag en ik denk dat jullie als gemeenteleden
ook (bijna?) nog nooit op nieuwjaarsdag een avonddienst hebben meegemaakt. Wél, dan is dit voor jullie en mij een unieke kans dat mee te maken!
Ik zeg: doen!!!! We gaan direct op de eerste zondag van het nieuwe jaar – 1
januari - met elkaar te gaan proeven hoe dat is: samen avonddiensten vieren!
Het gaat over “zegen delen” en we gaan dat op een bijzondere manier doen,
zoals ik het onlangs in Engeland meemaakte. Welkom dus!
Orde voor de avonddienst: Lied 150a; Stil gebed; Votum en groet; Gebed bij
de opening van de bijbel; lezing: Numeri 6:22-24; Lucas 2:21; Lied 512: 14; Overdenking Lied 23C:1-3, 5; Dankgebed en voorbeden; Inzameling
Slotzang: 418:1-3; Zegen, Gezang 418: 4 als “amen
Algemeen Nieuws
Leesrooster: maandag: Matteüs 1:1-17; dinsdag: Matteüs 1:18-25; woensdag: Matteüs 2:1-12; donderdag: Matteüs 2:13-23; vrijdag: Matteüs 3:1-17;
zaterdag: 1 Kronieken 28:1-10; zondag: 1 Kronieken 28:11-21.
De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht: het liturgisch bloemstuk naar mevr. Hoen, Plutolaan 13, het kerststuk
naar fam ter Veen, Weidehuisstraat 10, uit de Witte of Lambertuskerk naar ,
mevr. Stoeten-Wolf, Weidehuisstraat 12, en uit de Matrix naar Mirjam
Brink, van Kouwenborchstraat 61.
Jarig. Hartelijk gefeliciteerd!
2 jan. Mevr. T.C. van de Lustgraaf-Kool, Brinkstraat 26, 7771 BE Hardenberg, 92 jaar
2 jan. Dhr. L. Jonkeren, Venneweg 5, 7798 CW Collendoorn, 79 jaar
3 jan. Dhr. E. Dorgelo, Burg. Schuitestraat 58, 7772 BT Hardenberg, 96
jaar
3 jan. Mevr. H. Schröer- Hofsink, Drs. G. Jonkerlaan22, 7772 CH Hardenberg, 87 jaar
7 jan. Dhr. H. Petter, Hessenweg 65, 7771 RD Hardenberg, 79 jaar
8 jan. Mevr. H. Zweers- Bosch, Rembrandtstraat 17, 7771 XE Hardenberg,
75 jaar
Voorbedendoosje Hessenwegkerk en Witte of Lambertuskerk. Er staat een
voorbeden doosje op de balie in de Esch en er staat een voorbedendoosje
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onder de toren in de Witte of Lambertuskerk. U kunt thuis uw voorbede op
papier zetten en vervolgens in het witte voorbedendoosje leggen.
Op donderdag 5 januari kunt u van 11 tot 11.30 uur collectemunten halen
in de Schakel.
Van de activiteitencommissie Hessenwegkerk. Zondag 8 januari 2017 is het
weer zover, u komt toch ook ? Gezellig wandelen ? Net als voorgaande
jaren bij Jan en Jannie Reinds aan de Heemseveldweg nr. 6 in Heemserveen
. Deze keer hebben wij twee routes uitgezet, een langere route, die begint
vanaf 15.30 uur en de route ‘door de tuinen’ begint om 16.00 uur . Lekker
wandelen of zomaar even bij praten onder het genot van een glaasje
glühwein of lekker warme chocolademelk. Meedoen is gratis, wel staat er
een bus voor een gift voor de gemaakte kosten. Zo mogelijk opgeven per
mail – reind791@planet.nl of per tel. (260381). Graag tot ziens ! bestuur
activiteiten commissie Hessenwegkerk
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
Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl Openingstijden:
dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur, donderdagavond: 19.00 tot 20.00 uur.

Wijkgemeente Heemser Esch
Overleden. Op vrijdag 23 december is in de leeftijd van 88 jaar overleden,
Pieter Andries Hoen. Piet woonde samen met zijn vrouw Eertje aan de
Plutolaan 13. De afscheidsdienst, voorafgaande aan zijn begrafenis, werd
gehouden op vrijdag 30 december om 13.30 uur in de aula van de Lariks. Bij
zijn uitvaart stonden wij stil bij het gedicht van Dietrich Bonhoeffer en bij
Roemeinen. Beiden vertellen ons dat niets ons kan scheiden van de liefde
van Christus. Pieter kwam voor goed 30 jaar in Heemse wonen en werd
verpleeghuisarts in Clara Feyoena Heem. Hij was, voordat de ouderdom
hem parten ging spelen, een trouwe bezoeker in de Hessenwegkerk. Wij
bidden om de nabijheid van onze Heer voor zijn vrouw, kinderen en allen
die om zijn heengaan rouwen. Piet hield van ‘mooie’ teksten. Het gedicht
‘Door Goede Machten’ van Dietrich Bonhoeffer staat op zijn rouwkaart, het
laatste vers staat hieronder afgedrukt (het is ook in ons liedboek te vinden,
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Lied 511).
“In Goede machten liefderijk geborgen
Verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
Is zeker met ons elke nieuwe dag.”
Onze zieken. De heer W. Stegeman, Oelenveerstraat 1, verblijft nog op de
revalidatieafdeling van Clara Feyoena Heem.
Het was 1e Kerstdag een hele verrassing toen wij het bijzonder mooie
kerststuk uit de kerk mochten ontvangen. Hiervoor heel veel dank.
Hillegienus en Geertje ter Veen.
Moderamen WKK Heemser Esch vergadert donderdag 5 januari om 20.00
uur in de Esch. Rapportages en brieven bestemd voor de WKK vergadering
van woensdag 18 januari kunnen ingeleverd worden tot donderdag 5 januari
voor 16.00 uur bij de scriba: Uranuslaan 7. (e-mail: g.h.vd.spoel@home.nl).
Vrije dagen: Neeltje Jonkers is vrij t/m 8 januari, ds. Henry Dorgelo neemt
waar.
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 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
Overleden. Op tweede kerstdag is mw. Hendrika Gerarda Johanna
Bouwhuis-Geerligs, Collendoornerdijk 5, overleden. Ze bereikte de leeftijd
van 77 jaar, 7 maanden en 7 dagen. Korte tijd geleden werd ze ziek. Haar
overlijden kwam overrompelend snel. Eén van de kinderen zei: 'In alles wat
mama deed zat liefde.' De afscheidsdienst vond plaats op oudejaarsdag in
uitvaartcentrum 'De Lariks'. Daarna vond de crematie plaats. Laten we
bidden om troost voor haar man, kinderen, kleinkinderen en allen die haar
moeten missen.
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Onze zieken. Dhr. J. Meijer, H.H. Schefferlaan 12, verblijft in het ziekenhuis
te Zwolle, waar hij donderdag jl. is gedotterd. Of en wanneer hij naar huis
kan is nog onbekend. Dhr. L. Jonkeren, Venneweg 5, verbleef eerst in het
ziekenhuis te Hardenberg en is nu overgeplaatst naar Almelo. Verder denken
we aan de zieken thuis.
Hartelijk dank voor het prachtige kerststuk wat wij mochten ontvangen.
Berend en Fettje Stoeten.
Dank (1). We willen u hartelijk bedanken voor de goede wensen die u ons
rond de kerstdagen en de jaarwisseling deed toekomen via de mail of door
middel van een kaartje. Ook veel dank voor de attenties die we mochten
ontvangen. Graag wensen we u een gelukkig, gezegend en gezond 2017! De
bewoners van Brandweg 14
Dank (2). Graag wil ik de leiding van de kinderkerk en alle kinderen
bedanken voor de invulling van de dienst op eerste kerstdag. Fijn, dat jullie
hebben meegewerkt! En ook nog eens heel mooi. Nogmaals bedankt!
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. Henk van den
Berg, Schoutenhof 24, verblijft nu in Oostloorn, kamer 157a. Dat is een
crisisopvang. Onze scriba, Albert Braker, Boesemeer 21, was afgelopen
week in het ziekenhuis. Hij is gelukkig weer thuis. Als je wilt dat ik langs
kom, laat je het dan even weten?
Marslandendiensten. Vandaag, 1 januari gaat ds. J. Wassenaar uit Hellendoorn voor. Volgende week vieren we het Heilig Avondmaal. Teken van
vergeving en verbondenheid. Ds. Martin Voet gaat voor.
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Gemeentemorgen in plaats van gemeenteavond. De kerkenraad heeft
besloten dit jaar geen gemeenteavond te houden, maar om na de dienst van 8
januari gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten en met elkaar te praten
over hoe het in onze wijk gaat. De bedoeling is dat we na de dienst dan nog
een uurtje samen zijn. Er wordt gezorgd voor koffie, thee en limonade met
iets er bij. Hoe we de kinderen opvangen horen jullie nog. Dus reserveer je
een uurtje in je agenda?
Uit de pastorie. 10 januari word ik in de Maartenskliniek te Nijmegen
geope- reerd 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.
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.
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