
       december 2018. 
Contactblad voor de wijkgemeente Marslanden      
Kopij inleveren via e-mail bij edorgelopkn@gmail.com 
Schoutenhof 80. 
 
Kerkdiensten: 
09 december: ds. P. Langbroek                     – dopen - aanvang: 09.30 uur 
16 december: ds. H. Wachtmeester, Hengelo   aanvang: 09.30 uur 
23 december: dhr. J. Otten, Vroomshoop   aanvang: 09.30 uur 
24 december: Kerstavonddienst in de Levensbron  aanvang: 19.00 uur 
25 december: mw. ds. Y van Benthem    aanvang: 09.30 uur 
30 december: ds. W. van der Wel    aanvang: 09.30 uur 
06 januari     : dhr. J. Otten, Vroomshoop    aanvang: 09.30 uur 
13 januari:    : mw. ds. Y van Benthem    aanvang: 09.30 uur 
 
Kindernevendienst: 
09 december: Anke Lamberink (1); Mannette Batterink (2)   
16 december: Nienke van Goor/Hannah Nijboer (1); Marieke-/Gerjan Grootenhuis (2) 
23 december: Renske Timmer (1); Alien van den Akker (2) 
25 december: Gerdien Borger (1); Ilona Blonk (2) 
30 december: Anke Lamberink (1); Marjon van der Veen (2) 
06 januari     : Nienke van Goor/Hannah Nijboer (1); Mannette Batterink (2)      
13 januari     : nog niet bekend.     
 
Oppasdienst: 
09 december: Mirjam Meilink; Willy de Haan   
16 december: Marieke Brunink; Mirjam Hakkers 
23 december: Gerja Kuiperij; Willy de Haan  
25 december: Alien van de Akker; Lizeth ten Have; Jacobien Hein  
30 december: Jeanien Nijman; Wendy Lambers 
06 januari     : Karin Wilpshaar; Mirjam Hakkers      
13 januari     : Gerja Kuiperij; Lizeth ten Have 
 
Organisten: 
09 december: Fedde Kroon  
16 december: Bert Slijkhuis 
23 december: Nico Aalbers 
25 december: Fedde Kroon 
30 december: Hans Niezink 
06 januari     : Hans Niezink      
13 januari     : Fedde Kroon 

 
Geboren:We hebben in november geen geboortekaartjes / berichten ontvangen. 
 
Dopen: 
Op zondag 9 december vieren we samen in de Matrix een feestelijke dienst waarin 
zal worden gedoopt Senate Letsoela Fayen, dochter van Dianne Waterink, 
Molckenbourstraat 62. Voorganger in de dienst is ds. Piet Langbroek. 

mailto:edorgelopkn@gmail.com


Doopzondagen: 
Ds. Piet Langbroek en ds. Yvonne van Benthem hebben een planning gemaakt voor 
één keer in de maand de mogelijkheid om te dopen. Uiteraard is het best mogelijk 
dat er niet iedere maand gedoopt gaat worden.  
De doopdata voor de komende 6 maanden zijn: 13 januari 2019: ds. Yvonne van 
Benthem,17 februari: ds. Yvonne van Benthem, 10 maart: ds. Piet Langbroek, 
14 april: ds. Yvonne van Benthem, 26 mei:ds. Piet Langbroek en 23 juni: ds. Yvonne 
van Benthem. 
Als u uw kindje wilt laten dopen, wilt u dan contact opnemen met één van onze 
wijkpredikanten, Yvonne van Benthem, 
yvonnevanbenthem@pknhardenbergheemse.nl of Piet Langbroek, 
info@pietlangbroek.nl of met scriba Piet Landstra, telefoon 265258 of per email: 
scriba-marslanden@pknhardenbergheemse.nl.  
 
Pastoraat: 
In onze gemeente zijn er mensen met zorgen, ziekten, die lichamelijk of geestelijk 
lijden, ouderen, kinderen, rouwdragenden en eenzamen in onze gemeente. Laat hen 
ook ervaren dat ze bij onze gemeente horen door eens een kaartje te sturen of een 
telefoontje te plegen. 
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: 
pc-marslanden@pknhardenbergheemse.nl. 
In dat geval wordt u z.s.m. teruggebeld of gemaild. Voor pastoraat bij crisissituaties 
of overlijden kunt u ook contact opnemen met de pastoraal coördinator. Vervolgens 
zal er een beschikbare dominee of kerkelijk werker worden ingeschakeld. 
Op dit moment krijgen wij nog maar weinig aanvragen voor bezoek of 
ziektemeldingen. Wij zijn echter niet altijd op de hoogte van alles wat er speelt. 
Daarom doen wij ook een beroep op u!  Wilt u aan de pastoraal coördinator 
doorgeven wanneer  u denkt dat iemand wel wat extra aandacht kan gebruiken?  
Ook als u zelf graag bezoek zou willen ontvangen verwachten wij dat u zelf contact 
opneemt. 
 
Meeleven/namen op kerkcontact. 
Er is een vraag bij de kerkenraad neergelegd over het meeleven met mensen die 
ziek zijn en het vermelden van de namen op kerkcontact. Helaas is het zo dat de 
nieuwe AVG-wet het verbiedt dat we zomaar geen namen meer mogen vermelden 
op kerkcontact zonder dat men toestemming heeft gegeven. Hierover wordt met het 
pastoraal team/wijkpredikanten verder over gesproken. We moeten hier een beleid 
op ontwikkelen en we hopen dit zo spoedig mogelijk klaar en helder te hebben, 
waardoor er weer echt meegeleefd kan worden met mensen die dat nodig hebben.  
 
Van de jeugdouderling: 
Kindernevendienst: Het eerste advent is alweer geweest en het kerst project van de 
kindernevendienst is begonnen. Het project komt uit Kind op Zondag en het thema is 
“Geloof met me mee”. We lezen de verhalen van Zacharias, Maria, Elizabeth, 
Johannes en Jezus. Ieder reageert op zijn of haar manier op de boodschap van God 
die verlossend in hun leven en in de wereld komt. Vijf geloofsgetuigen uit de Bijbel 
vertellen ons in deze periode wat zij geloven. Ze vertellen over hoop en vertrouwen, 
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over wat je kunt zien en wat (nog) onzichtbaar is. Hun geloof is aanstekelijk: Ze 
roepen ons op om met hen mee te geloven!! Eerste kerstdag zullen u en jij worden 
verwelkomd door een levende kerststal! Jij komt toch ook? 
 
Connect 2.0 heeft 2 filmavonden gehad in november. Deze zijn erg druk bezocht. 
Bedankt leiding voor deze geweldige avonden. Op 18 november heeft Connect 2.0 
meegedaan met Sirkelslag. Zij spelen dit spel altijd met kinderen uit groep 8.  
10 kinderen hadden zich opgegeven voor deze gezellige en geslaagde avond. Wij 
willen Tiny en Jaap bedanken dat we gebruik mochten maken van de Esch samen 
met 2 groepen uit de wijk Heemse. De punten zijn opgestuurd naar JOP en wij zijn 
geëindigd op de 47ste plek landelijk. Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten 
van Connect 2.0? Wordt dan lid van de Facebook pagina Connect 2.0. 
 
Kinderoppasdienst: Wil jij graag naar de kerk maar je hebt kind(eren) onder de 4 jaar. 
Geen probleem elke zondagochtend tijdens de dienst van 9.30 uur is er oppasdienst 
aanwezig. Je kunt de kind(eren) brengen voor de dienst bij de oppasdienst en tijdens 
de collecte kun je de kind(eren) ophalen zodat zij bij de zegen aanwezig zullen zijn. 
 
Tienerdienst is elke 4de zondag van de maand. In oktober is onze wijkpredikant 
Yvonne aanwezig geweest bij de tienerdienst om in gesprek te gaan met de tieners 
wat zij vinden van de kerk, kerkdiensten enz. In december is er geen tienerdienst. 
 We beginnen dan weer in januari. De tienerdienst is voor jeugd voor het voortgezet 
onderwijs en waarin er gepraat wordt over actuele thema’s, er gediscussieerd kan 
worden, er gelachen kan worden, we kunnen kijken en luisteren naar filmpjes/liedjes 
en er is ruimte voor een gebed. Jullie zijn van harte welkom!! 
 
Ik hoop jullie gauw weer te zien in de kerk of bij één van de activiteiten. 
 
Wil je dat ik langs kom om te kletsen of wil je wat kwijt je mag mij altijd bellen of 
mailen. 
 
Groetjes Gerdie Odink  
Jeugdouderling Marslanden 
0523216144 
 
Actie Kerkbalans: geef voor je kerk! 
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Wij hopen als 
PKN Marslanden van betekenis te kunnen zijn voor u! Gemeenten krijgen geen 
subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te 
kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het 
thema voor Actie Kerkbalans 2019 is: ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 
13 januari tot en met 26 januari 2019. 
 
Kerstavonddienst: 
Ook dit jaar wordt er weer een kerstavonddienst gehouden in de Levensbron. Uit de 
evaluatie van vorig jaar bleek dat er te weinig aandacht was voor de kinderen. Dit 
willen we dit jaar anders doen. Het organisatiecomité heeft expliciet de opdracht 
gekregen om de kinderen centraal te stellen in de dienst. De dienst begint om  
19:00 uur. Na de dienst is er weer gelegenheid om glühwein en chocolademelk te 
drinken. Van harte bij u aanbevolen.  



Emailadressen: 
Als PKN Marslanden willen we beter en gemakkelijker met u communiceren. De 
email is een geijkt goede manier om u goed van informatie te voorzien. Voor de 
toekomst denken we erover om Ensemble via de email toe te sturen, wellicht later 
ook andere berichten. Dit scheelt o.a. heel veel kopieerkosten. Ook moeten 
vrijwilligers gevonden worden om Ensemble rond te brengen. Daarom willen we 
zoveel mogelijk email-adressen verzamelen. Bij het kerkelijk bureau worden de 
email-adressen verzameld. Als u toestemming geeft om u via de email te informeren 
vragen wij u om uw email-adres via kerkelijkbureau@pknhardenbergheemse.nl door 
te geven. Belangrijk: zet in uw mail even wie u bent en waar u woont, dat is soms niet 
uit het email-adres te halen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Beleidsplan Algemene Kerkenraad (AK) en Wijkkerkenraad Marslanden: 
Het is een goede gewoonte dat elke kerkenraad iedere 4 jaar een beleidsplan 
schrijft, het is zelfs kerkordelijk verplicht. Dat is een zinvolle verplichting: het dwingt 
een kerkenraad telkens om na te denken “waar staan we op dit moment in de tijd als 
kerk van Christus, zijn we bezig met de goede dingen én doen we de dingen goed én 
welke dingen moeten we de komende jaren doen?” Het voorkomt dat je “zomaar wat 
doet”.  
 
De AK is al vergevorderd en heeft een concept plan gemaakt. Zij willen in januari 
twee gemeenteavonden houden, om gemeenteleden voor te lichten over het 
beleidsplan. 
1.): 15 januari a.s. in Heemse ( de Esch ) voor de wijken Heemse, Heemser Esch en          
Marslanden. 
2.):  22 januari a.s. in de Schakel voor de beide centrum wijken, Radewijk, Baalder 
en Baalderveld. 
 
Het beleidsplan voor onze wijk moet ook worden herschreven, hier beginnen we in 
januari mee. Uiteraard zult u te zijner tijd ook hier over worden geïnformeerd. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
We willen u uitnodigen voor de nieuwjaarsbijeenkomst op zondagmorgen 13 januari 
2019. Na de kerkdienst zullen we het een en ander vertellen over het reilen en zeilen 
binnen onze kerk en ds. Piet Langbroek en ds Yvonne van Benthem bereiden een 
deel van de bijeenkomst voor, het onderwerp zal zijn “Een goed gesprek”. 
Van harte bij u aanbevolen.  

 
Week van het gebed…  
Recht voor ogen  
Van 20 tot en met 27 januari 2019 zet de Week van Gebed voor de eenheid van 
Christenen “het recht voor ogen”. Met een concrete Bijbelse oproep scherpt de Week 
van Gebed je blik op recht en onrecht: zoek het recht en niets dan het recht. De 
centrale Bijbeltekst van de Week van Gebed komt in 2019 uit het boek 
Deuteronomium 16 vers 10-20. Een hoofdstuk waarin Gods voorschriften over 
festiviteiten als vanzelf overgaan in de opdracht om rechters aan te stellen en niets 
anders te zoeken dan het recht. Voor christenen in Indonesië is dat geen vreemde 
combinatie. Zij bereidden het materiaal dit jaar voor. In Heemse verzorgen enkele 
kerken al enkele jaren de “Week van het Gebed” samen. Misschien zijn er meer 
kerken, die zich willen aansluiten? 
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Kerstattenties: 

Op dinsdag 11 december a.s. worden de kerstattenties weer gemaakt. 

Voor de Marslanden mogen de opgegeven attenties op 11 december vanaf 18.00 uur  
worden opgehaald bij Willemien Meier, Van Kouwenborchstraat 29, tel. 261031. 

 

Kerken delen Kerstpakketten uit 2018 

'SamenDelen' een initiatief van de kerken uit Hardenberg-Heemse en Radewijk wil 
ook dit jaar weer kerstpakketten maken en uitdelen aan mensen met een klein 
inkomen.  Daarvoor doen wij een beroep op U. 

U kunt ons helpen met producten die vaak in kerstpakketten zitten, denk bijvoorbeeld 
aan, KOFFIE, nootjes,  blik groente/fruit,  mix voor rijst/pasta , maar eigenlijk 
alles wat een doorsnee gezin zo dagelijks nodig heeft, kom dit brengen op 
donderdag 20 december van 10.00 tot 20.30 uur in de "Schakel" naast de 
Höftekerk, Lage Doelen 3, 7772 BL Hardenberg. Bent uw niet zo goed ter been, een 
gift is welkom op rekening NL30RABO 0324 960 670 t.a.v."Samendelen" diaconie 
Protestantse Gemeente Hardenberg/Heemse. Wilt U meer weten over deze actie, 
dan kunt U mailen naar samendelen@hetnet.nl. Mogen wij rekenen op uw bijdrage? 
Bij voorbaat dank, de Kerken van Hardenberg Heemse en Radewijk 

Adressen graag voorzien van naam, postcode en gezinssamenstelling.(kind onder 12 
jaar) 

NB: Degene die adressen doorgeeft is tevens verantwoordelijk voor de 
bezorging van de pakketten! 

Adressen worden niet bewaard, moeten opnieuw worden opgegeven! 

Contactpersoon voor de Marslanden is Willemien Meier 
 
KERSTMARKT, LEVENDE KERSTSTAL EN KERSTVIERING IN HET DIALECT 
OP ZATERDAG 15 DEC. IN EN BIJ DE STEPHANUSKERK. 
Er is weer een Levende Kerststal te zien bij de Stephanuskerk van 10.00. tot 17.00 u. 
met Jozef en Maria en het kindje in de kribbe. Natuurlijk zullen de schapen en de 
ezel niet ontbreken. Ook is er een kerstmarkt met verkoop van o.a kerstbakjes, 
grafstukken, vogelvoeder-artikelen, eigengemaakte snert, rookworst, 
gehaktballen,knieperties en warme wafels. Om 14.00 uur is er een Kerstviering in het 
DIALECT in de Stephanuskerk met medewerking van de fam. Nijmeijer uit 
Bergentheim. 
Vanaf 10.30 uur is er orgelspel in de kerk door verschillende organisten. 
 
Hou je van zingen, zing dan mee met de KERSTZANG 
Op Kerstmorgen 25 december a.s. willen we weer zingen voor bewoners en 
patiënten op 3 locaties van de Saxenburg Groep in Hardenberg/Heemse. 
We zingen dan bekende christelijke kerstliederen onder muzikale leiding van o.a. 
Elvira Nijmeijer op keyboard en verdere muzikale en technische ondersteuning van 
o.a. de hele familie Nijmeijer. 
Plaats van handeling: om 7.00 uur in Zorgcentrum Oostloorn. Daarna is er koffie en 
splitsen we ons op in 2 groepen. De ene groep gaat om 9.00 uur in Zorgcentrum 
Clara Feyoena Heem zingen en de andere groep om 9.00 uur in het Röpcke Zweers 
Ziekenhuis. Graag wel op tijd aanwezig zijn, want we zingen volgens een strak 
tijdschema. 



Tussentijds ‘instappen’ mag natuurlijk ook! 
Na het zingen in Oostloorn staat er dus koffie, thee en iets lekkers voor u klaar. 
We verwachten uiterlijk om 10.15 u klaar te zijn zodat je daarna ook nog naar een 
kerkdienst kunt. Niet vergeten! 

Nadenkertje: 

ADVENT 

Het is weer advent. De maand voor Kerst waarin we uitzien naar de geboorte van 
Jezus. Het is een tijd van verwachting, van verlangen naar licht in de duisternis. 
 
In de bijbel lees je veel over mensen die God verwachten. Maar in veel gevallen 
vragen mensen aan God: wat kunnen we eigenlijk van U verwachten? Wat kun jij van 
God verwachten? Verwacht je eigenlijk wel iets van God? 
 
Wij hebben vaak genoeg aan onze eigen plannen en ideeën. We stippelen onze weg 
uit, en doen ons best om er wat moois van te maken in dit leven. Met niet teveel 
tegenslagen lukt dat soms best aardig. Wat zou ik dan nog van God moeten 
verwachten? 
 
Wanneer je op deze manier tegen je leven aankijkt, neem je misschien wel 
genoegen met veel te weinig! Want een ‘aardig’ leventje is toch niet waar je voor wilt 
gaan? Je wilt toch het beste van het beste? En dát is nu juist wat je van God kunt 
verwachten. 
 

Als jij op Hem vertrouwt wil Hij jou alles geven. Hij heeft het beste met jou voor! Zelfs 
al zit het dan een keer tegen, dan kun je troost en goede zorgen van Hem 
verwachten. 
 
Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken, 
met in hun hart de wegen naar u. 
Trekken zij door een dal van dorheid, 
het verandert voor hen in een oase; 
rijke zegen daalt als regen neer. 
Psalm 84 

 
Beamteam: Als je iets door wilt geven voor de kerkdienst kun je die informatie 
emailen aan: beamteam.marslanden@gmail.com. 
Het inleveren van kopij:graag inleveren vóór dinsdag 8 januari 2019. bij 
Everlien Dorgelo; email: edorgelopkn@gmail.com. 

 
De kerkenraad van PKN Marslanden wenst u gezegende kerstdagen en  
een goede jaarwisseling toe. De beste wensen voor 2019. 
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