KERKCONTACT van de wijkgemeenten
Heemser Esch, Heemse West en Marslanden
zondag 15 juli 2018; 12e jaargang nr. 28

Protestantse
Gemeente

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

Diensten
9.30 uur: De Matrix: Marslanden: ds. M.S. Voet
ouderling Egbert Odink / diaken: Jenet Bel
organist: Bert Slijkhuis
10.00 uur: Witte of Lambertuskerk: Heemse West: drs. J.H.J. Lotterman,
Utrecht
ouderling: Bé Wolbink / diaken: Truus van Faassen
10.00 uur: Hessenwegkerk: Heemser Esch:: ds. H. Dorgelo
ouderling: Albert Meier / diaken: Willemien Bult
organist: Anneke Hamberg
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Bezige Bij”: hr. J. Smit, Dedemsvaart
10.30 uur: Clara Feyoena Heem: “Kerkzaal: hr. W. Meier
ouderling: Hennie Otten; diaken: Willemien Meier
organist: Barend Blekkenhorst
19.00 uur: Stephanuskerk (CZ): ds. P.J.H. Noordmans
ouderling: ? / diaken: ?
organist: Tinus Broekroelofs

Kerkdiensten volgende week zondag (22 juli):
09.30 uur: Matrix: Marslanden: geen dienst
10.00 uur: Witte/Lambertuskerk (HW): geen dienst
10.00 uur: Hessenwegkerk (HE):gezamenlijke dienst,
ds. J.F. Berkhoff, Vriezenveen

19.00 uur: Stephanuskerk: ds. L. van Rikxoort

Bij de diensten
Collecten: 1e zending, 2e kerk, 3e onderhoudsfonds

Witte of Lambertuskerk:
Begroeting vandaag: Ineke Reiling en hr. J. Jans.
Volgende week: geen dienst.
Koster: de heer G.J. Bolks (tel. 263005).
Elke zondag is er oppas voor kinderen van 0-4 jaar in de Oude Kosterij.
Welkom! Oppasdienst: Rina Zandman..
Vandaag gaat drs. Lotterman uit Utrecht voor. Voor hem, bij mijn weten,
de eerste keer. In de avonddienst, die wordt gehouden in de Stephanuskerk,
gaat ds. Noordmans voor. Een gezegende zondag gewenst!
Koffiedrinken na de dienst
In verband met de rommelmarkt die zaterdag 14 juli is gehouden, is er
vandaag geen koffiedrinken na de dienst. Maandag moet ‘de
Aerninckhoff’ nog worden opgeruimd en schoongemaakt.
Orde van de morgendienst: Afk.; Inleidend lied: Psalm 84: 1 en 3; Stil
gebed, bemoediging en groet;
Zingen Psalm 84: 4, gevolgd door Klein Gloria; Belijden we onze schuld;
gebed; Lied 836: 1, 3;
Genadeverkondiging en leefregel, voorgelezen uit: DB deel 1, blz. 846;
Lied 313: 1 en 2; Gebed om Gods Geest; Moment met de kinderen;
Lezing uit het OT: Jesaja 52: 1-6; Zingen: Psalm 85: 3 en 4;
Lezing uit het NT: Marcus 6: 6b – 13; Zingen Evangelische Liedbundel
186A: Leid mij, Heer

1 Leid mij Heer, o machtig Heiland,
door dit leven aan uw hand.
Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig,
wees mijn Gids in ’t barre land.
Gij, mijn sterkte, Gij mijn leider.
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vul mij met uw Geest steeds meer.

Hessenwegkerk
Begroeting vandaag: fam. Van Braak-de Lange, mw. E. Pothof
Volgende week: mw. H. Veurink, mw. R. Visser, mw. J. Roepers
Info voor Beamteam voor donderdag 18.00 uur inleveren. e-mail:
beamteam.hessenwegkerk@gmail.com. Beamer: Erwin Schroer.
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: gr. 1-4: Jacoba Nijzink; gr. 5-8: Mariska de Vries.
Oppasdienst vandaag: . Judith Schutte en Petra Veurink.
Lector: .Hetty Hietland.
Orde van dienst; Wij nemen vanmorgen afscheid van enkele kinderen van de
Kindernevendienst. Het thema is: “Wat neem je mee?” Lied 85: 1 en 4,
Onze Hulp en Groet, Opwekking 733 (10.000 redenen), gebed, KND,
wegzendlied 162: 1 en 6, inleiding Pelgrimage, Marcus 6: 6b-13, Johannes
de Heer 232: 1 en 2, preek, Lied 806, Afscheid KND, Groep zingt kinderen
toe: “Ik wens jou”, Opwekking 518 (U bent altijd bij mij), dankgebed en
voorbede, collecte, slotlied 416, (reis)zegen.

vg:

Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij't Oog omhoog en hand in hand?
allen: Wij gaan op des Konings roepstem,
Naar ons huis en Vaderland,
Over bergen en door dalen
Gaan wij naar die blijde zalen (bis)
Van Gods huis in 't Vaderland, (bis)
vg:

Storm en duisternis bedreigt u;
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Zijt daartegen gij bestand?
allen: Waarom zou ons harte vrezen,
Wand'lend aan des Heeren hand?
Jezus Zelf zal voor ons strijden,
En door storm en nacht ons leiden, (bis)
Naar Gods huis in 't Vaderland. (bis)

Marslanden “De Matrix”
Begroeting vandaag: Gina en Egbert Odink.
Kindernevendienst: (gr. 1 t/m4: Anke Lamberink, (gr. 5 t/m 8). Mannette
Batterink.
Oppasdienst vandaag: . Karin Wilpshaar en Lizeth ten Have.

Stephanuskerk; orde voor de avondienst:
Vanavond zingen we liederen en overdenken we enkele teksten, die iets met
de zomer te maken hebben. Wat is de betekenis? Letterlijk of symbolisch?
En hoe zit dat met de ZON? De liederen en teksten worden hier en daar
onderbroken door een korte meditatie.
Welkom; aanvangslied 211: 1, 4; stilte, votum en groet; zingen Lied 747:
1,8. Gebed, zingen lied 216. Bijbellezing: Lucas 21: 29-31 en Lucas 19: 3740 (NBV). Zingen lied 625; bijbellezing: psalm 126 (NBV), zingen psalm
65: 5,6. Tekst/gedicht. Zingen lied 923. Bijbellezing: Marcus 4: 26-32
(NBV), zingen lied 678: 1,2,3,4,9; gebed, collecte, slotlied 245: 1,3. Zegen.

Algemeen Nieuws
Bijbel leesrooster:
Maandag: Efeziërs 1:15-23
Dinsdag : psalm 14

woensdag: Klaagliederen 1:1-11
donderdag: Klaagliederen 1:12-22
vrijdag: Klaagliederen 2:1-12

De bloemen van zondag jl. zijn met een groet vanuit de Hessenwegkerk gebracht naar fam. Breukelman-Marsman, Ommerweg 9. En vanuit de
Witte/Lambertuskerk naar de heer A. Koopman, Eikenlaan 8.
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Donderdagavondconcert
Op donderdag 19 juli a.s. kunt u in “Het Morgenlicht”(Gramsbergerweg)
luisteren naar organisten Erik Nijzink, Hennie Davenschot, Gerhard
Meerholz en Herman Boerman. Er worden werken gespeeld van o.a. G.F.
Händel, G. Young, Feike Asma, P. Tschaikowsky, J.S. Bach en J. Stanley.
Toegang gratis (vrijwillige bijdrage bij de uitgang); aanvang 20.00 uur.

Kerkelijk Bureau: Scholtensdijk 22, 7771 CV Hardenberg telefoon: 0523680833. E-mail: kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl .
Openingstijd: dinsdag van 11.00 uur tot 12.00 uur; hier kunt u ollectemunten
halen..
De jaarrekening van de Protestantse Gemeente Hardenberg-Heemse ligt van
15 t/m 20 juli a.s. ter inzage op het kerkelijk bureau.

Wijkgemeente Heemser Esch
Overlijden; Op 11 juli is temidden van haar kinderen overleden
Lyda Roosa-Hiddinga
Zij is 84 jaar geworden en was sinds 25 december 2017 weduwe van ds
Kees Roosa. Lyda was geïnteresseerd in theologie en behaalde in 1982
haar testimonium als catecheet. Naast haar man en haar opgroeiende
kinderen ook nog als catecheet aan het werk wilde ze niet. Lyda stond
voor een rechtvaardige samenleving, waartoe wij als mens op Bijbelse
gronden opgeroepen worden werk van te maken. Liturgie en jodendom
hadden haar interesse. Zij zag terug op een prachtige tijd in Heemse en
Hardenberg. Kort geleden hoorde ze dat ze ongeneeslijk ziek was.
Dinsdag 17 juli om 11.00 uur vindt de dankdienst voor haar leven plaats
in haar geliefde Witte of Lambertuskerk waarna zij in De Lariks
gecremeerd wordt. Vanaf 10.30 uur is er gelegenheid tot condoleren. We
leven mee met haar vier zoons, schoondochters en kleinkinderen, nu ze
zo kort na hun vader ook hun moeder moeten missen.
Onze zieken.

Mw. G. Hofsink- Schrotenboer, Rembrandtstraat 22, ligt voor
onderzoek in het ziekenhuis. Ze hoopt weer snel thuis te komen.
Lucas Meulenkamp, Heemserveldweg 3, revalideert in CFH ( Unit
2 K18).
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Bedankt; afgelopen zondag kregen wij namens de wijkgemeente Heemser
Esch de bloemen uit de kerk. Wij waren zeer verrast! Hartelijk dank
hiervoor, wij genieten er nog steeds van; Zwanieke Marsman en Bert
Breukelman.
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 per mail aanleveren tot uiterlijk
donderdag 18.00 uur aan: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl

Wijkgemeente Heemse West
Bereikbaarheid ds. L. van Rikxoort, Brandweg 14, 7771 DB Heemse, tel.nr.
857189.E-mail: leovanrikxoort@gmail.com 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
Bedankt; ik was blij verrast met de bloemen uit de Matrix van
afgelopen zondag. Hartelijk bedankt, mw. L. de Grave,
Schoutenhof.
Vakantie van 22 juli t/m 26 augustus 2018 zullen er geen
kerkdiensten worden gehouden in de Matrix. Om elkaar toch te
blijven zien hebben we het plan gevat om met elkaar als
gemeenteleden te wandelen. 22 juli: wandelen bij de Oldemeijer.
We verzamelen bij de grote parkeerplaats / toiletgebouw. Start 14
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uur. U kunt dan op eigen gelegenheid, al dan niet samen met
bekenden, een route afleggen.26 augustus: wandelen in het
Vechtpark. We verzamelen in het park Heemsermars, bij het
dierenverblijf van de herten/kippen. Start 13.30 uur. U kunt dan op
eigen gelegenheid, al dan niet samen met bekenden, een route
afleggen. Vrienden, bekenden, Marslander (m/v) wel of niet,
iedereen is van harte welkom om mee te doen! We hopen op mooi
wandelweer!
Vacatures. Binnen onze groeiende wijk Marslanden hebben wij
nog een aantal mooie en uitdagende vacatures beschikbaar voor
ouderling en diaken. Je wordt onderdeel van een enthousiast team,
waar voldoende ruimte is voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen.
Graag komen wij met jou in contact! Voor meer informatie kun je
terecht bij Piet Landstra, 0523-265258 of via email:
scribamarslanden@pknhardenbergheemse.nl
Pastoraat. Heeft u behoefte aan bezoek voor uzelf of voor iemand
in uw omgeving, dan kunt u contact opnemen met de pastoraal
coördinator. De pastoraal coördinator is tussen 19:00 en 20:00 uur
telefonisch bereikbaar via: 06-20535961. U mag ook een voicemail
inspreken of een email sturen naar: pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl. U wordt dan zo spoedig
mogelijk teruggebeld of gemaild.
Kopij voor Kerkcontact kunt u per mail aanleveren tot uiterlijk
donderdag 18.00 uur aan: kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl
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