
 

                   Wijkgemeente Heemse Esch & Heemse-West 

Nieuwsbrief én uitnodiging voor Heemser Esch & Heemse-West 

Lieve mensen, broers en zussen in Christus, 

In deze nieuwsbrief willen we een aantal dingen onder jullie aandacht brengen! Lees het s.v.p. rustig door. 

UITNODIGING GEMEENTEVERGADERING: VERPLAATST NAAR 12 DECEMBER, 11.30 UUR 

Op 8 december zouden beide gemeenten in de AVOND worden ingelicht én gehoord over de fusieplannen 
die beide wijkkerkenraden samen hebben gemaakt. Door de coronamaatregelen kan dat niet in de avond. 
Daarom nodigen we jullie nu uit op zondag 12 december, 11.30 uur, dus na de kerkdienst. Heemse-West 
wordt uitgenodigd in De Esch, Heemser Esch in de Hessenwegkerk – dus beide zitten in één gebouw. Via 
een groot scherm zal in de Esch hetzelfde gezien en gehoord worden als in de kerkzaal. Eerst zal er een 
uitleg zijn over de fusie en hoe het eruit kan komen te zien via de livestream, dan kunnen daar vragen over 
worden gesteld. En vanaf dat moment gaan beide gemeenten los van elkaar beslissen over het 
voorgenomen besluit. U kunt het thuis ook volgen via de livestream van de kerk. U kan per volmacht 
stemmen. Als u dat wilt moet u een briefje maken met daarop de tekst van “Ik ben voor/tegen de 
voorgenomen fusie tussen Heemse-West en Heemser Esch”, dat met uw naam en handtekening 
ondertekenen én het meegeven aan iemand die stemgerechtigd is. Iemand kan maximaal voor 2 mensen 
gevolmachtigd zijn. Maar veel fijner is het als u er gewoon bij bent. Het is één van de voorlaatste stappen 
richting de fusie die we in een feestelijke dienst op 2 januari willen gaan vieren. Beide kerkenraden werken 
in goede harmonie en vol vertrouwen aan dit proces! Op de website kunt u het ‘plaatselijk reglement’ 
lezen, de manier van werken zoals we dat willen gaan doen.  

→ Vanwege corona dient u zich wél op te geven van te voren. Geef u op via de uw scriba:scriba-
heemseresch@pknhardenbergheemse.nl (264233) of r.schoemaker64@gmail.com (242162). 

NIEUWSGIERIG NAAR DE WIJKINDELING? 

Uiteraard betekent de fusie ook een nieuwe indeling van straten en wijken. Als bijlage vindt u een 
overzicht van de nieuwe wijkindeling. 

NIEUWE WIJKINDELING: 

Door de fusie van wijkgemeente Heemser-Esch en wijkgemeente Heemse-West tot wijkgemeente HEEMSE 
is de wijkindeling veranderd. De veranderingen, waar u mogelijk mee te maken krijgt, zijn de volgende: 
 
Voor alle nieuwe wijken geldt dat gemeenteleden uit Heemser-Esch en uit Heemse-West samengevoegd 
zijn. Woon je in dezelfde straat, dan hoor je bij dezelfde wijk. In de nieuwbouwwijken (die al behoorlijk oud 
zijn) van Heemse komt dit af en toe voor, terwijl er in de andere wijken een aardige mix van West en Esch 
is. 
Wijk voor wijk zijn dit de veranderingen: 
 

 De wijken op de NORDEN zijn samengevoegd van drie naar twee wijken: NORDEN en 
NORDEN/HAZ.(klein stukje Hazenbos.) 

 Dit is ook gebeurd in de rest van het HAZENBOS; de drie wijken zijn teruggebracht tot twee: 
HAZENBOS-oost en HAZENBOS-west. 
De nieuwe wijken zijn wel iets groter, maar het aantal gemeenteleden wordt jaarlijks minder. 

 De wijk RHEEZE/DIFFELEN verandert alleen door de mix van Esch en West. 
 De wijk HEEMSERBOS houdt ongeveer dezelfde straten, maar nu ook met een mix. 
 Er zijn nu twee wijken in RHEEZERVEEN. Daar wonen in verhouding heel veel gemeenteleden die 

lid van Heemse-West waren. Dit worden de wijken RHEEZERVEEN-zuid (rondom de Ommerweg) en 
RHEEZERVEEN-noord (rondom de Rheezerveense weg). 

 In de wijk HEEMSERVEEN zijn leden uit industriegebied de HAARDIJK samengevoegd. In dat laatste 
gebied wonen maar weinig leden.  



 

                   Wijkgemeente Heemse Esch & Heemse-West 

 Op dezelfde manier zijn de gemeenteleden uit de MARSLANDEN samengevoegd met wijk 
COLLENDOORN. 

 De “oude” wijk de VOGELBUURT heeft nu ook leden die tussen het Oelenveer en de Vecht wonen. 
Dus de grote vogelbuurt en ook de straten rondom het Molenplein. 

 De wijk  SPAANSKAMP vormt met  OELENVEERstraat  e.o. nu ook één wijk. 
 Vervolgens nog het oude gedeelte rond de Heemser kerken. Dit is ook weer een fijne mix. 
 De wijken zijn verdeeld in OUD-HEEMSE I (van Pruttieshoek tot Weide buurt) en OUD-HEEMSE II. 

(van Scholtensdijk tot Ulfershof.) 
Dan zijn er nog twee wijken:  

 Wijk GEPERFOREERDEN: Dit zijn de gemeenteleden die bij voorkeur lid zijn van één van de 
Heemser wijken, en die buiten het voedingsgebied/de kerkgrenzen  van onze kerk wonen. Een deel 
woont binnen de bebouwde kom van Hardenberg. Een ander deel woont er buiten in de 
omliggende plaatsen of gehuchten. 
In principe horen de leden uit de Marslanden (bij Collendoorn) en uit het gebied tussen Molengoot 
en Vecht (bij Vogelbuurt) ook bij de geperforeerden.  

 De wijk CLARA FEYOENA HEEM: Hier wonen een handjevol gemeenteleden die verzorging nodig 
hebben. Dus een heel kleine wijk. 

 
Een ander punt is dat een aantal ouderlingen en een aantal contactpersonen gestopt is met hun taak.  Ook 
waren er nog een paar vacatures. 
De wijkteams proberen hun wijkteam volledig te maken en de kerkenraad probeert voor de vacante wijken 
een andere ouderling te vinden. De beroepingscommissie stelt alles in het werk om een fijne voorganger te 
vinden. 
 
Dit houdt in dat u straks een andere ouderling en/of een andere contactpersoon kunt (hoeft niet) krijgen. 
De contactpersonen hebben vooral geprobeerd om in dezelfde straten hun werk te doen. Maar door de 
mix van beide wijken krijgen ze er ook nieuwe adressen bij. En krijgt u dus mogelijk een andere 
contactpersoon. We hopen dat we 1 januari 2022 zonder vacatures kunnen starten. Laten we er samen de 
schouders onderzetten. 
Voor ons allemaal geldt: Loof en prijs de Heer, en zie om naar je naaste. 
ADVENT EN KERSTWENS 

Het is een bijzondere tijd. Onrustig, veel onzekerheden. Zo denk je dat corona onder controle is -  want dat 
werd toch gezegd -   en verwacht je weer “normaal” te kunnen gaan  leven en misschien wel weer kerst 
enz. te vieren als vanouds……. en zó mag je niet meer dan 4 mensen ontvangen bij je thuis, kun je na 17.00 
uur nergens meer terecht in winkels – en ook niet in kerkgebouwen – en moeten we weer heel voorzichtig 
zijn. Om nog maar niet te spreken over gasprijzen, over klimaatcrisis enz. Of de dingen die heel privé in je 
huis spelen of in je familie en die je leven enorm op de kop zetten. Wat ons troost, moed geeft, is dat Jezus 
niet geboren wordt in een rustige tijd, maar ook in zo’n turbulente: zijn land Israël bezet door 
gewelddadige Romeinen, iedereen moet op pad om zich te laten inschrijven…. En waar is God? God zit in 
de buik van een meisje uit Nazareth en wordt te midden van al dat gewoel geboren in een nachtverblijf in 
Bethlehem tussen de dieren. En herders – mensen aan de rand van het leven – zijn de eersten die van zijn 
geboorte horen en er moed en vreugde door krijgen. Zo doet God dat dus blijkbaar: midden in het gewoel 
van deze wereld tóch aanwezig zijn bij heel gewone mensen die misschien wel heel onrustig zijn door alles 
wat er om hen heen gebeurt. Maar dan gebeurt er iets van het wonder: mensen krijgen van binnenuit 
nieuwe moed en kracht. Licht doorbreekt de somberheid van het hart en het hoofd, energie en hoop en 
liefde – Gods ontferming en vrede – komt wonen in ons. We wensen u en jullie – net als iedereen onder 
ons heel gewone mensen – een vreugdevol en hoopvol kerstfeest, de geboorte van  
Gods Zoon als teken van grote liefde en trouw in een zeer turbulente wereld.  

Namens de wijkkerkenraden Heemse-West en Heemser Esch,  
Met een heel hartelijke groet, Martijn van Breden en Wim van der Wel.  
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OVERZICHT WIJKINDELING nieuwe wijkgemeente Heemse: 
 

NORDEN:  
(52 adressen) 

VOGELBUURT:  
(43 adressen) 

RHEEZERVEEN-NOORD:                  
(52 adressen) 

OUD HEEMSE 1: 
(60 adressen) 

J.Vermeerstr. 
P. de Hooghstr.  
Rembr. str.   2 - 24  
                        1 - 27 
Rembr. plein 
Rheerzerweg. 2 - 34  
                 (even nrs.) 
Jan Steenstr. 

Nachtegaalstr. 
Wielewaalstr. 
Merelstr. 
Spechtstr. 
Kolibriestr. 
Molenplein 
Achterbrink 
De Opgang 
Zwaluwstr. 
Meeuwenstr. 
Reigerstr. 
Heemsermarsweg 

Rheezerveenseweg  
33 - 57    en   16 - 60 
Vierde Wijkweg 
Schutsweg 
Bosrandweg 
Witte Paalweg 
Rooiweg 
Boumansweg  
Elfde Wijk 
 

Hessenweg  31 - 59 
                       16 - 36 
Esweg  15 - 17 
              30 - 36A 
Esdwarsweg  
Brandweg 
Berkenlaan    18 - 48 
                          7 - 31     
Weidebuurt 
Scholtensdijk 13 - 21 
                         26 - 44 
H.H. Schefferlaan 
Frits de Zwerverlaan  

NORDEN-HAZBOS: 
(57 adressen) 

SPAANSKAMP: 
(49 adressen) 

HEEMSERVEEN/INDUSTRIE-HAARDIJK: 
(45 adressen) 

OUD HEEMSE 2: 
(60 adressen) 

Frans Halsstr. 
Ruysdaelstr 
Paulus Potterstr.  
Gerard Doustr. 
Rembr. str. 26 - 94 
Antarisplein 
Capellastr. 

Hessenweg ½  - N 343 
Rustenbergherplein 
Rustenbergherstr. 
Oeleveerstr. 
Spaanskamp (oneven) 
Spaanskamp (even) 
 

Rheezerveenseweg 
1 - 31   en  2 -  14 
Roelof Mulderweg 
Sijsamaweg 
Heemserveldweg 
Kroondijk 
Polenweg 
De Riet 
Korte Spruit 
Koningsspil 

Scholtensdijk  1 - 11 
                          2 - 24 
Esweg 1 - 11 en 2 - 24 
Kastanjelaan 
Weidehuisstr. 
Hesselinkstr. 
Wiegen de Droomer 
Ulfershof  
Rheezerweg  1 - 65 
               (oneven nrs.) 

HAZENBOS-OOST:  
(58 adressen) 

RHEEZE/DIFFELEN: 
(53 adressen) 

COLLENDOORN/MARSLANDEN 
(55 adressen) 

HEEMSERBOS E.O..: 
(66 adressen) 

Castorstr. 
Polluxstr. 
Jupiterstr. 
Jupiterplein. 
Saturnusstr. 
Neptunusstr. 
Uranuslaan 
Meteoorlaan  
               (even nrs.) 
Wegalaan 
Venuslaan. 
Venusplein 
Poolsterlaan 

Rheezerweg                         
   Vanaf CFH  44-86   
                       75-129 
Grote Beltenweg 
Oldemeijerweg 
Larixlaan. 
Ringweg 
Rheezerbrink  
Marsweg 
Grote Esweg 
Stoetendijk 1 
 

Jachthuisweg 
Middenweg 
Luggersweg 
Allemansweg 
Venneweg 
Collendoornerdijk 
Wetterkoelenweg 
De Kerkdijk 
Slagenweg 
Palenbeltweg  
Matenweg 
Havezatheweg 
Hofsteeweg 

Veldsinklaan 
Edelinckstr. 
v. Raesfeltallee 
v. Rechterenallee 
Loorlaan  
De Kolk 
Boesemeer 
v. Tuellstr 
Molkenbourstr. 
Hundekehove 
Schoutenhof 
v. Foreestallee 
Dille  
Lavendel 

Hessenweg 51- 75 
                      38 - 72 
Lindenlaan               
Eikenlaan 
Boslaan    
 Elzenlaan  
Lijsterbeslaan 
Berkenlaan 1 -  5 
                      2 – 16 
De Boshoek 
 

HAZENBOS-WEST:  
(59 adressen) 

RHEEZERVEEN-ZUID 
(43 adressen) 

CLARA FEYOENA HEEM: 
(12 adressen) 

GEPERFOREERDEN: 
(41 adressen) 

Mercuriuslaan 
Meteoorplein 
Meteoorlaan  
           (oneven nrs.) 
Zonnelaan 
Orionlaan 
Kometenlaan 
Plutolaan 

Ommerweg     
Lentersdijk 
Stoetendijk 
Willemsdijk 
Onderste Veldweg 
Coevorderweg 
 

 Hardenberg e.o. 

 


