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KERKCONTACT van de wijkgemeenten
Heemser Esch, Heemse West en Marslanden
zondag 28 november 2021, 15e jaargang nr. 47
www.pknhardenbergheemse.nl

Kopij voor Kerkcontact aanleveren UITERLIJK donderdag 18.00 uur
Heemser Esch en Marslanden per mail naar kerkcontact@pknhardenbergheemse.nl
Heemse West: mail: ardenmarlies@hotmail.com of schr. bij Marlies Eshuis, Grote Esweg 14, Diffelen (tel. 250225)
Dienst: 1e advent
Voorganger
Ouderling
Diaken
Organist
10.00 uur Hessenwegkerk (Heemse) Ds. P.J.H. Noordmans
Bé Wolbink
Willemien Bult Kees Bakker
09.30 uur: Matrix (Marslanden)
Ds. P. Langbroek
Jan Veneman
Truus Meinen
Diensten volgende week: 2e advent Hessenwegkerk-> Ds. G.B. Breunesse (Hardenb.) Matrix -> Ds. Y. van Benthem

BIJ DE DIENSTEN:

Vespersvanuit de Opgang: In de tijd van Advent zijn er op de vier zondagen van Advent online vespers mee te vieren. Voor
de opzet is de adventskalender gebruikt met het thema ‘In een ander licht’. Deze kalender is te vinden op de website van
onze kerk en gratis te bestellen. De vespers zijn online mee te vieren via het YouTubekanaal PKN Radewijk. Met dank aan
Anneke Hamberg voor zang en piano, Henk Peeneman voor beeld en geluid en Riekus Hamberg, orgel. Wij wensen jullie een
zinvolle Adventstijd en mooie Kerstdagen toe. Namens de liturgiecommissie, Riek Valk, Rosé Heidotting, Ida Klifman, Mini
Prins, Riekus Hamberg en Piet Langbroek.
Hessenwegkerk (HE/HW), 10.00 uur: koster: Jaap Meerveld – tel: 262216.
Live uitzending Hessenwegkerk website van PKN Hardenberg Heemse; http://www.pknhardenbergheemse.nl, klik op de foto
van de Hessenwegkerk, kies live uitzending afspelen. De uitzending start om 09:50 uur.
Beamer/beeldverbinding: Jos Muis; Kinderdienst: Mario Marissen / Jacoba Nijzink.
Orde van dienst: Welkom en mededelingen. Aanvangslied: 286: 1,3. Votum en groet. Aansteken 1e adventskaars + gedichtje.
Zingen: Lied 461. Gebed om ontferming. Muziek/lied (via beamer). Project kinderkerk advent. Zingen: projectlied (hierna
gaan de kinderen naar hun eigen ruimte). Gebed bij het Woord. Eerste Schriftlezing: Jesaja 40: 1-11 (NBV). Zingen: Lied 439:
1,2.Tweede Schriftlezing: Johannes 1: 19-28 (NBV). Muziek/lied (via beamer): Zoekend naar licht lied 1005.
Overdenking. Zingen: lied 433. Gebeden. Aandacht voor de collecte. De kinderen van de kinderkerk komen bij ons terug.
Slotlied: 444. Zegen (3x amen) Let op: Er is ook kinderdienst.
Matrix (ML), 09.30 uur: de dienst is live te volgen via ons YouTube kanaal PKN Marslanden.
Beamer/beeldverbinding: Martijn; Kindernevendienst: Renske Timmer / Anke Lamberink; Oppasdienst:.
Orde van de dienst: Muziek (piano en zang ) door Wendy Gosse en Inza Warrink. Voorganger Piet Langbroek.
Welkom en afkondigingen. De Bijbel gaat open en de paaskaars mag branden. Advent de 1e adventskaars. Lied 288
Goedemorgen welkom allemaal. Begroeting. “Breng ons samen”. Gebed. Adventsproject “Het plakboek van Lucas”.
Projectlied: op de melodie 444. Schriftlezing Lucas 1 vers 5 t/m 24. Zingen Lied 456 b vers 1, 5,6,7 en 8 Kwam van
Godswege. Overweging. Lied 1014 vers 1 2 3 4 en 5 Geef vrede door van hand tot hand. Gebed en aansluitend lied “Zegen
mij” (opwekking 710). Aandacht voor de collecte. Wegzending. Lied 421 Vrede voor jou. Zegen
Collecte-informatie:
 de 1e collecte is bestemd voor "Stichting Vrienden Hospice 't Huis aan de Vecht". Deze vrienden zetten zich in om voor
het hospice fondsen, giften, donaties en legaten te werven of financiële middelen beschikbaar te krijgen uit te
organiseren acties. Het bestuur van de St. Hospice Groep VechtZathe kan zich hierdoor helemaal gaan richten op het
besturen en het beleid bepalen. Door de ondersteuning wil de St. Vrienden een bijdrage leveren aan een goede en zo
prettig mogelijke woonomgeving voor de gasten van het hospice, hun familie, vrienden en bekenden.
U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 RABO 03249.63.645 t.n.v. Diaconie Prot. Gem. HardenbergHeemse, o.v.v. “collecte Hospice 28-11-2021”;
 de 2e collecte is bestemd voor de (eigen) kerk. U kunt uw bijdrage overmaken naar bankrekeningnummer NL 21 RABO
03249.63.645 t.n.v. de Diaconie Prot. Gem. Hardenberg-Heemse, o.v.v. "collecte Kerk 28-11-2021".
u kunt ook weer in de kerk uw gaven geven (het liefst met collectemunten) in de daarvoor bestemde collectezakken, maar u
kunt natuurlijk ook gewoon de Scipio App gebruiken.
 In de kinderdienst wordt elke zondag gecollecteerd voor “Jolene van ‘The home of hope en dreams’”
Uitleg liturgische schikking 1e Advent: Thema van dit jaar is ‘ in een ander licht ’. ‘Licht’ staat centraal in de lezingen, het
begint met de aankondiging van de geboorte van Johannes de Doper. In de liturgische schikking zien we het beeld van de
zon. De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet. In het begin van de adventstijd is de zon
bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen. In de schikking van 1e advent is de opkomende zon nog maar klein. De
gedroogde grassen staan symbool voor de opkomende zon. Voor de schikking ligt een in wol verpakte vrucht (geweven, als
een mantel), veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen. De kaarsen hebben een goudkleur, de kleur van het licht

Wijknieuws Heemser Esch/Heemse West

Pastoraat: U kunt contact opnemen met uw contactpersoon of wijkouderling, of indien u dit wenst, met kerkelijk werker
Martijn van Breden (telefoonnummer: 06-31002222, email: martijnvanbreden@pkn-hardenberg-heemse.nl).
Heilig Avondmaal: I.v.m. oplopende besmettingscijfers is uit veiligheidsoverwegingen besloten om het Heilig Avondmaal niet
te vieren deze zondag. Wij hopen en bidden voor een tijd dat wij weer in vrijheid de maaltijd van de Heer kunnen vieren.
Overleden: Zaterdag 20 november is Mevr. Annie Lenters-Stoeten overleden op 72 jarige leeftijd. Op donderdag 25
november heeft het afscheid en crematie plaatsgevonden. Wij leven mee met haar man en (klein)kinderen die
achterblijven.
Jarigen: Mw. E.H. Postema – Elderink, Boslaan 19 – 7771 DP, wordt 1 december 82 jaar. Mw. H. Oldehinkel – Hamhuis,
Venneweg 1 – 7778 CW, hoopt 2 december 94 jaar te worden. Zaterdag 27 november hoopt dhr. D. Hakkers, Schoutenhof 8,
7773 EA , zijn 80e verjaardag te vieren. Op donderdag 2 december hoopt mevr. J. Pullen-Pas, Allemansweg 1, 7798 CK, haar
90e verjaardag te vieren. Allen van harte gefeliciteerd.
Bedankt: Hartelijke dank en waardering voor de bloemen en de vele kaarten uit de gemeente voor mijn 87ste verjaardag.
Hartelijke groet, Mevr. H. Marsman-Kerkdijk.

Bedankt: Bedankt voor de bloemen ik was er heel blij mee Mevr. Z. Tromp-Lenters, Achterbrink 1
Beroepingscommissie: Graag willen wij jullie uitnodigen om namen van geschikte predikanten aan ons door te geven, met
een korte motivatie waarom deze predikant binnen onze gemeente past. Dit kan tot 1 december via mail:
beroepingscommissieheemse@gmail.com of telefonisch: 0611061361 (Roel Schoemaker).
Gemeenteavond woensdag 8 december, 20.00 uur in de Hessenwegkerk: Graag willen wij u aanmoedigen om aan te
melden voor de gemeenteavond woensdag 8 december (inloop 19.45 uur, start 20.00 uur). Op het moment van schrijven
weten wij niet wat de nieuwe maatregelen gaan zijn, maar wij gaan zorgen voor een oplossing om op deze avond veilig de
gemeente te kunnen horen en een besluit te kunnen nemen. Meld u aan via uw scriba: scribaheemseresch@pknhardenbergheemse.nl (264233) of r.schoemaker64@gmail.com (242162).
Namen voor pastorale wijkouderlingen wijkgemeente Heemse worden nog steeds gezocht! Je werkt samen met de
pastorale werkgroep en jouw wijkteam, de grote kerkenraad komst slechts enkele keren per jaar samen. Wij zoeken namen
voor de volgende secties: Rheezerveen-Noord, Geperforeerden, Heemserveen-Haardijk, Hazenbos-West, Hazenbos-Oost,
Norden, Norden-Hazenbos of Vogelbuurt. Graag ontvangen wij de namen vóór 8 december via scribaheemseresch@pknhardenbergheemse.nl of bel met Jan Noorlander via: 264233.

Wijknieuws Marslanden:

Pastorale telefoon: tussen 19.00-20.00 uur bereikbaar (tel. 06-20535961) of voicemail inspreken/email sturen naar:
pcmarslanden@pknhardenbergheemse.nl
Ds. Langbroek is op maandagmorgen vanaf 10 uur beschikbaar voor gesprek in de Höftekerk. Mocht je een ander moment
willen afspreken, dan kan dat. Neem dan contact met Piet op, 06 422 160 19
Heilig Avondmaal: Vanwege corona vindt er tot nader bericht geen Heilig Avondmaal plaats tijdens de diensten in de Matrix.
Kerkdiensten via You Tube: De kerkdiensten zijn eens per twee weken live te volgen via ons YouTube kanaal PKN
Marslanden. Zondag 28 november zijn we dankzij Gerjan Grootenhuis weer live.
Tienerdienst: Aanstaande zondag 28 november is er weer een fysieke tienerdienst. De leiding is zondagmorgen in handen
van Theresia. We beginnen om 9:30 uur. Omdat het de tweede tienerdienst is na bijna 2 jaar tijd zal het in het thema staan
van "kennismaking". Kom jij ook bij de Tienerdienst? Groeten, leiding Tienerdienst.
Meeleven: Wij vragen jullie dat als er een gemeentelid ziek is of er is iets anders om dit door te geven via het pastorale
telefoonnummer (zie telefoonnummer en mailadres hierboven). Kijk naar elkaar om, help waar kan en neem tijd voor elkaar.
Jarigen: 28 november is de heer W. de Goede, Ervenweg 74, 83 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd!
Noaberschap: Wij staan klaar voor noodzakelijke hulp. Bel 06 - 82 78 88 33 of mail info@marslandennoaberschap.nl en wij
proberen te zoeken naar passende hulp.
Algemeen nieuws: (sommige berichten zijn ingekort)
De bloemen: Uit de Matrix zijn de bloemen van afgelopen zondag gegaan naar mevrouw G. Heitling, Hundekovenstraat 9.
Vanuit de HW kerk hebben mevr. Tromp-Lenters , Achterbrink 1 , Anneke Hamberg-Kerkdijk en Bernadien Hamhuis-Kampman
de bloemen gekregen.
Diensten in Oostloorn: De kerkdiensten in Oostloorn zijn voorlopig gestopt ivm de hoge besmettingscijfers en de risico’s voor
bewoners en vrijwilligers.
Boekenmarkt Heemse: wordt gehouden op zaterdag 12 februari 2022 in De Aerninckhoff. Opbrengst bestemd voor de
activiteitencommissie van de Witte/Lambertuskerk. Boeken kunnen elke vrijdag gebracht worden tijdens de Oud Papier Actie
achter de Hessenwegkerk. Op vrijdag 11 februari wordt de boekenmarkt klaargezet en kunnen er tot 15.00 uur boeken
gebracht worden bij de Aerninckhoff. Voor vragen/inlichtingen kunt u contact opnemen met fam. Van Faassen (tel. 263081 of
email: gerritjan.truus@hotmail.nl).
ZWO - Oog voor de verre naaste: Doneer uw statiegeld voor de actie hulp aan gestrande luchtelingen in Griekenland.
In de maand november kunt u lege flessen waar statiegeld op zit inleveren bij de supermarkten Albert Heijn, Plus Baalderveld
en Spar Pierik te Heemse en uw gespaarde statiegeld doneren aan dit goede doel. Wilt u liever een bijdrage overmaken dan
kan dat op rekeningnummer NL45 RABO 0324 9648 62 t.n.v. Protestantse Gemeente Zending. Helpt u mee deze actie tot een
groot succes te maken?
Samen Delen kerstpakkettenactie 2021 Hardenberg: De jaarlijkse actie van de interkerkelijke, diaconale ‘Werkgroep Samen
Delen’ zal ook dit jaar anders verlopen dan voor Covid-19. Vanwege de beperkende maatregelen is o.a. de levering van een
aantal gesponsorde producten in het gedrang gekomen. Ook vervalt de gebruikelijke inzameling van producten.
In december gaat de werkgroep zelf de pakketten inkopen, aanvullen en samenstellen. Het benodigde geld daarvoor zal uit
de reserves gehaald worden, maar natuurlijk is uw bijdrage hiervoor ook weer van harte welkom. Doet u mee? Uw gift is
kunt u overmaken op rekening NL 21 RABO 0324963645 t.a.v. Samen Delen Diaconie PKN Hardenberg/Heemse. Bedankt
alvast. De pakketten zullen in de week vóór Kerst uitgedeeld worden aan mensen met een klein inkomen die een extraatje
heel goed kunnen gebruiken. We doen daarom ook een beroep op u om mensen die daarvoor in aanmerking komen op te
geven bij onze werkgroep. Om iemand op te geven of om een pakket te ontvangen is het niet nodig om betrokken te zijn bij
een kerk of geloofsgemeenschap; iedereen is welkom. We gaan ervan uit dat degene die adressen doorgeeft ook zorgt voor
de bezorging van de pakketten. Opgave van namen en adressen kan tot en met maandag 13 december 2021 via een mail aan
werkgroepsamendelen@gmail.com U ontvangt tijdig bericht over datum en tijdstip van uitgifte van de pakketten.
Mogen we op uw medewerking én bijdrage rekenen? Bedankt, ‘Werkgroep Samen Delen’
Krentenbrood actie 2021: Verkoop van krentebroden voor 'the Home of Hope and Dreams'. Achter de Hessenwegkerk in
Hardenberg. Vrijdag 26 november en vrijdag 3 december van 9.00 tot 15.00 uur. 1 brood is €6,-.
Kerstzang 2021 gaat niet door: Het was een mooie Hardenberger traditie: op 1e Kerstdag ‘s morgens vroeg, met muzikale
begeleiding van de familie Nijmeijer bekende Kerstliederen zingen voor de bewoners van de Zorgcentra Oostloorn, Clara
Feyoena Heem en Vechtdalhuis en voor de patiënten in het ziekenhuis Saxenburgh Medisch Centrum. Ook jaar kan dat
helaas vanwege corona-besmettingsrisico opnieuw NIET doorgaan. Hopelijk volgend jaar wel weer.
HET KERKELIJK BUREAU: Het kerkelijk bureau is open op maandag- en donderdagochtend van 10.00-12.00 uur en op
woensdagavond van 19.00-20.00 uur in de Schakel. U kunt tijdens openingstijden o.a. collectemunten halen, declaraties
inleveren, giften afgeven, vragen stellen. Tijdens deze openingstijden is het kerkelijk bureau ook telefonisch bereikbaar op:
06 – 82693739. Uiteraard is het kerkelijk bureau ook per e-mail bereikbaar:kerkelijkbureau@pkn-hardenberg-heemse.nl.
OUD PAPIER kunt u vrijdags van 08.30-16.00 uur brengen naar de container achter de Hessenwegkerk.

