
 

 
 
Contactblad voor de wijkgemeente Marslanden                 oktober 2015 
Kopij inleveren via e-mail bij annette.meijer@live.nl 
 

Kerkdiensten 
11 oktober     Ds. Martin Voet                                                       aanvang 9.30 uur      
18 oktober     Ds. J. Woltinge, Zwolle                                           aanvang 9.30 uur    
25 oktober    Mevr. Nynke Buma                                                 aanvang 9.30 uur       
1 november   Ds. Martin Voet, Doopzondag                                aanvang 9.30 uur          
8 november    Ds. J. Woltinge Heilig Avondmaal                         aanvang 9.30 uur      
15 november  Ds. B. Breunesse, Hardenberg                              aanvang 9.30 uur      
 
Kindernevendienst  
11 oktober     Marcia Zomer, Truus Meinen en Dianne Waterink 
18 oktober     Kiron Overweg, Talitha Breukelman en Michelle Wassink 
25 oktober    Mireille Breukelman, Alien van den Akker en Manetta Batterink 
1 november   Marjon van der Veen en Annemieke Schuurman 
8 november    Fam. Grootenhuis en Gerdien Borger 
15 november  Mireille Breukelman, Alien van den Akker en Rebecca van der Veen  
 
Oppas 
11 oktober     Talitha Breukelman, Alien van den Akker en Indi van Faassen 
18 oktober     Saapke van Beveren en Gerja Kuiperij  
25 oktober    Mirjam Hakkers en Eline Kampjes 
1 november   Lizeth ten Have, Wendy Lambers en Meike Olsman 
8 november    Willy de Haan en Marieke Brunink 
15 november  Diane Mulder, Melanie Lamberink en Doreen Olsman  
 
Organisten 
11 oktober      Fedde Kroon 
18 oktober     Bert Slijkhuis 
25 oktober    Klaas Gerrits 
1 november   Hans Niezink 
8 november   Fedde Kroon 
15 november  Bert Slijkhuis 
 
Marslandendiensten 
11 oktober is er een samenwerkingsdienst met de Vrijgemaakte wijkgemeente de Levensbron. De orde 
van dienst en de preek zijn in beide diensten precies hetzelfde. Het is collega Werkman en mij gelukt 
samen een preek te maken. Die preek houden we op die zondag allebei in onze eigen kerk. Dat lijkt me 
uniek. Allebei dezelfde preek. 
Op 25 oktober horen we het verhaal van Bartimeüs. Bartimeüs zat aan de kant van de weg en was blind. 
Als hij hoort dat Jezus eraan komt, begint hij hard te roepen. Wat deed Jezus? In de dienst zingen we ‘het 
lied van de maand’, wat de kinderen hebben geoefend op de Marsweijde. 
Op 1 november is het dopen. Iris dochter van Leen en Annalies en Ciel dochter van Harrald en Lisanne 
zullen worden gedoopt. 
8 november vieren we het avondmaal. Teken van vernieuwing. Teken van de toekomst. Eenmaal mogen 
we het avondmaal nieuw vieren met onze Heer Jezus Christus. 
 
Overleden Steventje Schuurman-Brehler 
Op 1 oktober overleed Stevien Schuurman, Lange Waand 7 te Gramsbergen op de leeftijd van 59 jaar. Te 
jong, te heftig, te pijnlijk. 
Stevien en ik hebben samen met Gijs, Hanneke en Bertina veel uit de bijbel gelezen en gebeden. We 
spraken ook veel in het beeld van de overkant. Vroeger bij Stevien thuis was het kerkhof aan de overkant 
van de straat. De laatste 5 maanden van haar leven sprak ze over de overkant. Toen bedoelde ze: de plek 



 

bij God. De plek die wij hemel noemen. Met twinkelende oogjes zei ze dan: ik ben nieuwsgierig. Net als wij 
wist ze niet precies het hoe en wat. Maar ze wist wel dat. Dat er een hemel is. Ze geloofde vast en zeker 
dat ze daar heen zou gaan. Dat was troost voor haar en dat mag troost voor ons zijn. 
Ik ga op reis zei Stevien. We zijn allemaal op reis. Je kunt zeggen dat de reis het doel zelf is. Maar voor 
Stevien lag dat anders. Het ging haar om het einddoel, om de plek bij God. Waar alles goed zal zijn, en 
waar God alles in allen is. Eeuwigdurend en dat is dus altijd. 
Veel teksten van geloofsvertrouwen lazen we. En elke keer beaamde ze dat. Dat de Heer haar herder is. 
Dat er op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde geen dood meer zal zijn en geen rouw en geen 
jammerklacht en geen pijn. Ook dat niets ons zal scheiden van de liefde van Christus en dat mijn hulp is 
van de Heer en nog meer, veel meer.  
Vrijdag 9 oktober hebben we haar na een dienst in de Witte-of Lambertuskerk begraven op de Larixhof. 
Moge God voor Gijs, Hanneke en Bertina zegenrijk nabij zijn en troosten. 
 
Pastoraat 
In Clara verblijft mevr. H. Veurink-Eshuis, de Ploeg kamer 14. En ook dhr Kamp op de Delle. 
Gerrie van Braak, Edelinckstraat 49, probeert positief te blijven na alle berichten over haar ziekte. Het leven 
wordt wel moeizamer. 
Alex Veurink , Havezatheweg 9, wordt op dit moment bestraald in Deventer.  
André van Beveren , Blanckvoortallee 16, lag in het ziekenhuis en is weer thuis. Dat geldt naar ik hoop ook 
voor Johnny Boers, Edelinckstraat 50 die erg ziek geweest is, maar weer opknapt. 
We wensen jullie, en hen die hier niet genoemd zijn, Gods zegen. 
 
Geboren 
Op 28 augustus werd Iris geboren. Dochter van Leen en Annalies Bolks, en zusje van Sanna en Joost. Ze 
wonen van Rechterenallee 22 
Op 11 september zag Ciel Fredrike het levenslicht. Zij is eersteling van Harrald en Lisanne, ze wonen 
Moonenlaan 44. 
Ook op 11 september werd Sam Lieve geboren. Zij is dochter van Arwin en Chantal en zusje van Roos en 
Stijn. Zij wonen Veldsinklaan 14. 
Allemaal van harte gefeliciteerd. Veel vreugde en plezier gewenst. Veel geluk. Liefde en geloof. 
 
Startzondag 
We hebben op 13 september een fijne en inspirerende startzondag beleefd. Een dienst waarin ook 
ambtsdragers werden bevestigd. Daarna een fietstocht langs 9 kerkgebouwen in Hardenberg/Heemse. En 
daarna een gezamenlijke lunch met 70 gemeenteleden. Dat allemaal in het kader van het thema: Goede 
buren.  
Voor de lunch begon, mocht ieder voor zich de vraag beantwoorden: waar denk jij aan bij goede buren en 
naastenliefde? Op de antwoorden kwam ik in de dienst van 27 september terug. Velen noemden omzien 
naar elkaar. Of begrippen die daar op lijken. Nu gaat het nog om het doen. Niet alleen zeggen dat het 
belangrijk is, maar ook laten blijken. Geen woorden maar daden. 
 
Catechese 
Voor 16+ geldt dat collega Dorgelo voor de kerst en mevr. Nynke Buma na de kerst de catechisatie op zich 
zal nemen voor deze leeftijdsgroep. Wie mee wil doen kan zich bij collega Dorgelo aanmelden. Hij begint 
donderdag 8 oktober om 19.00 uur in de Esch. Opgave: dshenrydorgelo@pknhardenbergheemse.nl 
Na de kerst start de belijdeniscatechisatie. Nadere berichten volgen. Dit jaar is collega Dorgelo aan de 
beurt deze catechese te geven. 
 
Doopzondagen 2015 
1 november en 6 december.  
 
Geboorte kaartjes:  
Als je een geboortekaartje hebt te versturen, vergeet je dan de scriba (scriba-
marslanden@pknhardenbergheemse.nl / Dhr. F.H.C.A. van Faassen (Erik), Schotlaan 34, 7773 AG  

Hardenberg) en de predikant niet? Doen!  
 
Vrije dagen 
Van 15-25 oktober zijn Tiny en ik (ds. Martin Voet) een paar dagen vrij. Mevr. Nynke Buma neemt in geval 
van nood waar. 
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Oppas gezocht: 
Elke zondag is er oppas voor de allerkleinsten (0-4 jaar) in de Matrix. 
We zijn op zoek naar nieuwe mensen die ons daarbij willen helpen. 
Ook jongeren die het leuk vinden om op te passen zijn van harte welkom. 
Heb je belangstelling of vragen neem dan contact op met: 
Willy de Haan; 0523-852157 of via de mail: willypolman@msn.com 
 
Nieuws van Nynke 
Wintertijd en Kindernevendienst 
Houden jullie van de herfst en de winter? De mooie kleuren aan de bomen, de heerlijkheid van warme 
sokken aan, gezellige kaarsjes in huis? Vaak moet ik even wennen aan het donker, zeker wanneer de 
wintertijd ingaat, en dat gebeurt op 25 oktober. Dan gaat de klok terug en wordt het ’s avonds nog eerder 
donker. Het kan somber maken, dat donker. Maar het kan ook juist de tijd worden van licht in het donker. 
Het Licht van God, dat wij door mogen geven aan elkaar in deze wintertijd.  
 
De eerste vergadering van de kindernevendienst hebben we alweer gehad en daar spraken we midden in 
september al over de kerst! Het thema van de advent zal worden: Hoe laat is het? In de verhalen 
ontdekken we dat het tijd is voor het licht, tijd voor een nieuw begin. Voor ons is deze periode de tijd van 
Advent, de tijd waarin we toeleven naar Kerst. Wat voor tijd is dat precies? En wat hoort daar allemaal bij? 
Dat gaan we met de kinderen ontdekken. 
 
In deze vergadering hadden we het ook over de grote groepen bij de kindernevendienst, en dat het 
leeftijdsverschil soms best groot kan zijn. Nu wil men bij de kindernevendienst wel een keer extra leiding 
geven, zodat er drie groepen ontstaan: groep 1 en 2, groep 3 t/m 5 en groep 6 t/m 8. Hierdoor is elke 
leid(st)er van de kindernevendienst 1 keer in de 4 weken ‘aan de beurt’. Mocht je de leiding willen 
versterken: heel graag! Het is een gezellige en luidruchtige groep, met veel enthousiasme om kinderen 
vertrouwd te maken met God, geloof en kerk.  
 
hartelijke groet,  
Nynke Buma  
 
Berichtje van de jeugdouderling, 
Dinsdag 8 september waren alle vrijwilligers van het jeugdwerk uitgenodigd bij mij thuis voor een drankje 
en een hapje, om eens gezellig met elkaar te kletsen. We hoorden positieve geluiden van de dames, de 
opkomst was ongeveer 20 personen, we gaan dit zeker elk jaar doen.  
Op zaterdag 12 september hebben Nynke en ik een BBQ georganiseerd. We hadden BBQ en muziek voor 
de 12+ groep bij de Matrix. Onder leiding van Bertram en Gerton werd er vlees gebakken en Dick (de 
koster) was ook aanwezig. Bedankt Dick. Ook hier hadden we een gezellige avond. De volgende activiteit, 
in november, komt eraan van Matrix Rocks (voetbaltoernooi) we hopen dat er dan ook meer jongeren 
komen. 
Met Connect 2.0 zijn we ook al weer van start gegaan met organiseren. Als het Ensemble uit komt is de 
eerste activiteit al geweest; 2 oktober een filmavond voor de groepen 4 en 5. Dan op 9 oktober is er een 
filmavond voor de groepen 6,7 en 8. We zijn heel blij dat we mogen flyeren in de klassen van de CBS de 
Marsweijde. We verwachten weer een hoge opkomst.  
Op 6 november willen meedoen met Sirkelslag voor groep 8. Sirkelslag is een landelijk competitie doe en 
spel avond. We staan die avond in verbinding met allemaal groepen van verschillende kerken. Ook hier 
krijgen de kinderen van groep 8 een uitnodiging van. 
Kindernevendienst loopt allemaal lekker. Er zijn nieuwe leidsters gevonden dus alles loopt. 
De oppasdienst is nog weer opzoek naar mensen die willen oppassen onder de kerkdienst. Lijkt je dit leuk 
mail mij, dan mail ik het door naar Willy de Haan (of zie de oproep in deze Ensemble).  
Wil je wat kwijt, wil je je ergens voor aanmelden of ……… mail mij dan!!! 
Groetjes Gerdie Odink, Jeugdouderling jeugdouderlinggerdie@ziggo.nl 
Ps. like onze facebookpagina PKN Marslanden  
 
 
Interkerkelijke Ontmoetingsgroep voor alleengaanden  
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De interkerkelijke groep van alleengaanden organiseren weer ontspanningsavonden. Bent u alleengaande 
en wilt u eens uit uw dagelijkse sfeer, neem dan eens een kijkje bij onze avonden.  
U kunt er een praatje maken, er is gelegenheid om te dansen of misschien hebt u wel zin in een spelletje. 
 
Neem vrijblijvend eens een kijkje op 16 oktober of 6 november in “De Hoeksteen” (achter de 
Gereformeerde kerk), Rabenhaubtstraat 1 in Coevorden. We ontmoeten elkaar elke 3 weken, de koffie 
staat klaar vanaf 20.00. De entree is € 7.00 inclusief een kopje koffie. 
Wil je meer weten, bel dan even naar: Okke: 0523- 680844, Willemien: 0523-261031, Wilma: 0528-278356 
of Jo: 0591-312882.  
Je bent van harte welkom! 
 

Nadenkertje 
Als dat maar goed komt. Al die negatieve berichten over asielzoekers. Het is goed die berichten en de 
gevoelens die daar bij horen serieus te nemen. Als je dat gedaan hebt komen er andere dingen in zicht. 
Wat zou jij willen als je op de vlucht bent? Inderdaad: een veilige plek. Wat zou Jezus willen? Op dit punt is 
de bijbel concreet. Jezus zegt dat als we iets willen doen voor de minste broeders (en zusters) dan heb je 
het mij (lees Jezus) gedaan. Eén van de werken van barmhartigheid die hij daar noemt is: de 
vreemdelingen huisvesten. Dat is als wijkgemeente van de Marslanden onze roeping. En verder: blijf vooral 
met beide benen op de grond staan en laat je niet gek maken. 
ds. Martin Voet 

 
KLUSACTIE 
DIACONAAL JONGEREN PROJECT 
Heeft u klusjes waar u geen tijd voor heeft of geen zin in hebt, bijvoorbeeld hout zagen, ramen lappen, auto 
wassen, dakgoten schoon maken of de tuin zomer klaar maken.  
Dan zijn wij er voor u! Bel 06-55854684 of mail naar acties@djp-hardenberg.nl.  
 
Bereikbaarheid ds. Martin Voet 
Bereikbaarheid ds. Martin Voet, Avondvoorde 1, 7773 BB, Hardenberg 
Telefonisch 273231. Bij voorkeur bellen tussen 8.30-9.15 uur en 18.30-19.00 uur.  
Per e-mail: dsmartinvoet@pknhardenbergheemse.nl  
Werkdagen: maandag, dinsdag en woensdag. 
Doop- en huwelijksaanvragen bij de predikant. 
Met vriendelijke groet, 
Ds. Martin Voet 
 
Bereikbaarheid Nynke Buma 
Werkdagen: dinsdag en donderdag 
Het beantwoorden van mail gebeurd op werkdagen. 
Kan het niet wachten? Bel gerust! 
e-mail: nynkevandekerk@outlook.com 
telefoon: 06 40951012 
facebook: Nynke Hee Joo Buma 
 
Beamteam: Als je iets door wilt geven voor de kerkdienst kun je die informatie e- mailen aan: 
beamteam.marslanden@gmail.com 
 
Oud papier: Iedere vrijdag kunt u van 9.00u tot 16.00u met uw oud papier terecht bij de container achter 
de Hessenwegkerk.  
 
Het inleveren van kopij: Graag uw kopij voor het volgende Ensemblenummer inleveren vóór dinsdag 3 
november bij Annette Terwel-Meijer. E-mail: annette.meijer@live.nl  
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