
Heemse 
heten u welkom!

De kerken 
in 

Protestantse wijkgemeente Heemser Esch
  
De Protestantse wijkgemeente Heemser Esch komt op 
zondag bijeen in de Hessenwegkerk (10.00 uur). We zijn een  
gemeente uit het midden van de PKN. We zingen uit het 
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. In de diensten 
wordt er gebruik gemaakt van een beamer. Er wordt reken-
ing gehouden met de kinderen en is er kindernevendienst 
(groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs). Voor kinderen die 
jonger zijn is er oppas. Iedere zondag staat er bij de ingang 
een welkomstcomité dat u niet alleen welkom heet maar 
u ook graag de weg wil wijzen. Na  afl oop van de  morgen-
dienst is er de gelegenheid tot ontmoeting en het drinken 
van een kopje koffi e/thee in het naast de kerk gelegen 
gebouw ‘de Esch’.

Info:
Kerkdiensten :   elke zondag om 10.00 uur in de Hessen-
wegkerk (om 19.00 uur is er een dienst in de Stephanuskerk 
te Hardenberg). 
Van 23 juli t/m 27 augustus is de kerk gesloten en worden 
gezamenlijke diensten gehouden in de Witte of Lamber-
tuskerk. 

Kerkgebouw :  Hessenwegkerk, Hessenweg 47

Website :  www.pknhardenbergheemse.nl 
   (voor de wekelijkse nieuwsbrief: 
   klik op Kerkcontact) 

Orgelconcerten
Zowel in de Witte of Lambertuskerk als de Kandelaarkerk 
worden orgelconcerten gegeven. 

De agenda ziet er als volgt uit:
15 juli : Kandelaarkerk, Jorit Woudt, orgel en 
  Leon Koppelman, panfl uit 
22 juli : Kandelaarkerk, Toon Hagen
29 juli : Kandelaarkerk, Harm Hoeven
5 augustus : Witte of Lambertuskerk, Jaap Zwart
12 augustus : Kandelaarkerk, Ronald IJmker

De concerten beginnen om 20.00 uur. Prijs: € 6,-. CJP en 65+ 
€ 5,-.  Kinderen t/m 12 jaar gratis. In Hardenberg worden op 
donderdagavonden concerten gegeven. 
Zie: www.donderdagavondconcerten.nl



Protestantse wijkgemeente Heemse West  
  
De Protestantse wijkgemeente Heemse West komt op 
zondag bijeen in de Witte of Lambertuskerk. We zijn een 
gemeente waarin we Christus centraal stellen, want in 
Hem zien we Gods grote liefde voor ons. We zingen uit het 
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (in de kerk zijn 
voor de gasten exemplaren aanwezig). In de regel is er in 
de diensten ook een kindermoment. Verder is er, ook in de 
vakantietijd, tijdens de dienst kinderkerk en ook is er oppas 
geregeld voor de allerkleinsten. In de vakantietijd is er na 
afl oop van de morgendienst gelegenheid tot ontmoeting 
en het drinken van een kopje koffi e/thee in het naast de 
kerk gelegen gebouw ‘de Aerninckhoff’. 

Info:
Kerkdiensten :  elke zondag om 10.00 uur (om 19.00 uur 
is er een dienst in de Stephanuskerk te Hardenberg). Van 
23 juli t/m 27 augustus zijn er gezamenlijke diensten van 
wijkgemeente Heemser Esch en Heemse West in de Witte 
of Lambertuskerk. De Hessenwegkerk is dan gesloten.

Kerkgebouw :  Witte of Lambertuskerk, 
   Scholtensdijk 24
Website :  www.pknhardenbergheemse.nl 
   (voor de wekelijkse nieuwsbrief: 
   klik op Kerkcontact) 
Activiteiten :  Op de woensdagmiddagen vanaf 12 juli 
en in de maand augustus is de Witte of Lambertuskerk van 
13.30 tot 16.00 uur open voor bezichtiging. Er zijn gastv-
rouwen of gastheren aanwezig. Ook mag er op het orgel 
worden gespeeld als u een geoefend organist bent. 
 :  Eveneens wordt door de Historische 
Vereniging uit Hardenberg op de woensdagmiddag een 
wandeling rond de Heemser Kamp georganiseerd met ver-
tellende gids. (Kosten € 2,50, kinderen t/m 12 jaar gratis). 
De start is om 13.30 uur op de parkeerplaats naast de Aern-
inckhoff en duurt ca. 2 uur. Onderdeel van de wandeling is 
de bezichtiging van de Witte of Lambertuskerk. 

Christelijke Gereformeerde Sjaloom-Kerk 
Hardenberg
In januari 2009 verhuisde onze gemeente in z’n geheel van 
Lutten, waar onze kerk 116 jaar heeft gestaan, naar Heem-
se en betrok de Sjaloom-school aan de Hessenweg. Deze 
doorstart werkte door in heel het gemeenteleven en gaf een 
nieuw elan en groei. Een heel aantal jonge gezinnen kwam 
onze gemeente versterken. Er is dan ook veel aandacht, 
ruimte en liefde voor de (kleine) kinderen, wat uitkomt in 
een bloeiende zondagse ‘kindernevendienst’ en twee trouwe 
catechisatiegroepen voor de middelbare scholieren. Begin 
dit jaar is er een Alphacursus voor twintigers en dertigers 
geweest. Met een hart van ontferming willen we ook omzien 
naar ouderen die dreigen te vereenzamen, jonge gezinnen 
die dreigen te worden overspoeld door de tijdgeest, asielzoe-
kers die hopen op begrip en hulp, mensen die zoeken naar de 
zin van hun leven. Voor allen geldt dat er één Naam op aarde 
gegeven is waardoor we bij de hemelse Vader mogen komen. 
En een ieder die kómt, ontvangt de beloofde vrede, sjaloom, 
temidden van deze zo meedogenloze, bedreigde wereld en 
in ons eigen woelige leven. Kent u die naam nog niet? Het is 
die van de Here en Heiland Jezus Christus.

Info:
Kerkdiensten :  elke zondag om 10.00 uur en 14.45 uur. 

Kerkgebouw :  Hessenweg 57
Website :  www.cgk-hardenberg.nl. Ons wekelijks 
   digitaal Contactblad kunt u aanvragen 
   bij onze scriba, scriba@cgk-hardenberg.nl
Activiteiten :  Na elke kerkdienst is er koffi edrinken in 
de ruime ontmoetingszaal. Tijdens elke morgendienst is er 
kindernevendienst voor basis-schoolleeftijd en oppas voor 
de kleinsten, zie voor bouwvakzondagen hieronder. Een 
welkoms-comité staat klaar om u wegwijs te maken en al uw 
vragen te beantwoorden. De bouwvak-zondagen 23 en 30 
juli en 6 en 13 augustus zijn er dubbele ochtend diensten; 
9.00 uur met oppas en kindernevendienst en 11.00 uur met 
oppas en zonder kindernevendienst. Elke zondag is er dan 
koffi edrinken tussen 10.00 en 11.00 uur. De middagdienst 
wordt dan verschoven naar 16.30 uur.

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Heemse   
In de Kandelaarkerk in Heemse worden elke zondagocht-
end en -middag kerkdiensten gehouden. In deze diensten 
komen we bij elkaar om God te loven en te prijzen. Wij 
aanvaarden alles wat in de Bijbel staat als het Woord van 
God. Door dat Woord willen we ons laten leiden in heel ons 
leven. Dat doen we met blijdschap omdat het onze harteli-
jke overtuiging is dat God in zijn Woord het goede voor ons 
zoekt. Hij is onze Redder door Christus!
 
Info:
Kerkdiensten :  elke zondag ´s morgens om 09.00 uur 
en 11.00 uur en ´s middags om 13.30 en 15.30 uur.  Elke 
zondagmorgen is er in beide kerkdiensten kinderoppas-
dienst. De kinderoppasdienst is er voor de kleine kinderen 
van 0 t/m 4 jaar. Er is altijd minstens 1 volwassen oppas, vaak 
met assistentie.  Elke eerste zondag van de maand is er in de 
ochtenddiensten ‘Spoorzoekers’ voor de kinderen van 4 tot 6 
jaar. We beginnen met het Bijbelverhaal dat aansluit op het 
onderwerp in de kerk, en gaan daarna werkjes maken rond 
het Bijbelgedeelte. In de zomervakantie is er geen kinderop-
pasdienst of ‘Spoorzoekers’.

Kerkgebouw :  Kandelaarkerk, Weidebuurt 7
Website :  www.gkvheemse.nl. Om een dienst via 
   internet live, of uit het archief mee te 
   maken, klik op ´Kijk Live´, of ga naar 
   ‘Kerkdiensten- KerkTV archief’.

Activiteiten :  Zingen in Heemse. Op 17 september 
wordt er in de Kandelaarkerk een ‘Mannenpsalmzangavond’ 
gehouden onder begeleiding van Freddy Veldkamp. Met 
alleen mannen God eren met onze prachtige psalmen.
Aanvang: 19.30 uur. De entree is gratis, wel is er een collecte. 
 : Focus avonden. Focus jongeren sing-in is 
een bijeenkomst die een keer in de twee maanden in de Kan-
delaarkerk wordt georganiseerd. Dit zijn avonden met veel 
zang en muziek, ondersteund door de SOS Worship band. 
Af en toe drama, fi lm of een overdenking. Kom gerust eens 
kijken, check daarvoor de agenda op www.focusnu.nl Tot nu 
toe bekende data zijn: 9 juli en 27 augustus



Protestantse wijkgemeente Heemse West  
  
De Protestantse wijkgemeente Heemse West komt op 
zondag bijeen in de Witte of Lambertuskerk. We zijn een 
gemeente waarin we Christus centraal stellen, want in 
Hem zien we Gods grote liefde voor ons. We zingen uit het 
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (in de kerk zijn 
voor de gasten exemplaren aanwezig). In de regel is er in 
de diensten ook een kindermoment. Verder is er, ook in de 
vakantietijd, tijdens de dienst kinderkerk en ook is er oppas 
geregeld voor de allerkleinsten. In de vakantietijd is er na 
afl oop van de morgendienst gelegenheid tot ontmoeting 
en het drinken van een kopje koffi e/thee in het naast de 
kerk gelegen gebouw ‘de Aerninckhoff’. 

Info:
Kerkdiensten :  elke zondag om 10.00 uur (om 19.00 uur 
is er een dienst in de Stephanuskerk te Hardenberg). Van 
23 juli t/m 27 augustus zijn er gezamenlijke diensten van 
wijkgemeente Heemser Esch en Heemse West in de Witte 
of Lambertuskerk. De Hessenwegkerk is dan gesloten.

Kerkgebouw :  Witte of Lambertuskerk, 
   Scholtensdijk 24
Website :  www.pknhardenbergheemse.nl 
   (voor de wekelijkse nieuwsbrief: 
   klik op Kerkcontact) 
Activiteiten :  Op de woensdagmiddagen vanaf 12 juli 
en in de maand augustus is de Witte of Lambertuskerk van 
13.30 tot 16.00 uur open voor bezichtiging. Er zijn gastv-
rouwen of gastheren aanwezig. Ook mag er op het orgel 
worden gespeeld als u een geoefend organist bent. 
 :  Eveneens wordt door de Historische 
Vereniging uit Hardenberg op de woensdagmiddag een 
wandeling rond de Heemser Kamp georganiseerd met ver-
tellende gids. (Kosten € 2,50, kinderen t/m 12 jaar gratis). 
De start is om 13.30 uur op de parkeerplaats naast de Aern-
inckhoff en duurt ca. 2 uur. Onderdeel van de wandeling is 
de bezichtiging van de Witte of Lambertuskerk. 

Christelijke Gereformeerde Sjaloom-Kerk 
Hardenberg
In januari 2009 verhuisde onze gemeente in z’n geheel van 
Lutten, waar onze kerk 116 jaar heeft gestaan, naar Heem-
se en betrok de Sjaloom-school aan de Hessenweg. Deze 
doorstart werkte door in heel het gemeenteleven en gaf een 
nieuw elan en groei. Een heel aantal jonge gezinnen kwam 
onze gemeente versterken. Er is dan ook veel aandacht, 
ruimte en liefde voor de (kleine) kinderen, wat uitkomt in 
een bloeiende zondagse ‘kindernevendienst’ en twee trouwe 
catechisatiegroepen voor de middelbare scholieren. Begin 
dit jaar is er een Alphacursus voor twintigers en dertigers 
geweest. Met een hart van ontferming willen we ook omzien 
naar ouderen die dreigen te vereenzamen, jonge gezinnen 
die dreigen te worden overspoeld door de tijdgeest, asielzoe-
kers die hopen op begrip en hulp, mensen die zoeken naar de 
zin van hun leven. Voor allen geldt dat er één Naam op aarde 
gegeven is waardoor we bij de hemelse Vader mogen komen. 
En een ieder die kómt, ontvangt de beloofde vrede, sjaloom, 
temidden van deze zo meedogenloze, bedreigde wereld en 
in ons eigen woelige leven. Kent u die naam nog niet? Het is 
die van de Here en Heiland Jezus Christus.

Info:
Kerkdiensten :  elke zondag om 10.00 uur en 14.45 uur. 

Kerkgebouw :  Hessenweg 57
Website :  www.cgk-hardenberg.nl. Ons wekelijks 
   digitaal Contactblad kunt u aanvragen 
   bij onze scriba, scriba@cgk-hardenberg.nl
Activiteiten :  Na elke kerkdienst is er koffi edrinken in 
de ruime ontmoetingszaal. Tijdens elke morgendienst is er 
kindernevendienst voor basis-schoolleeftijd en oppas voor 
de kleinsten, zie voor bouwvakzondagen hieronder. Een 
welkoms-comité staat klaar om u wegwijs te maken en al uw 
vragen te beantwoorden. De bouwvak-zondagen 23 en 30 
juli en 6 en 13 augustus zijn er dubbele ochtend diensten; 
9.00 uur met oppas en kindernevendienst en 11.00 uur met 
oppas en zonder kindernevendienst. Elke zondag is er dan 
koffi edrinken tussen 10.00 en 11.00 uur. De middagdienst 
wordt dan verschoven naar 16.30 uur.

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Heemse   
In de Kandelaarkerk in Heemse worden elke zondagocht-
end en -middag kerkdiensten gehouden. In deze diensten 
komen we bij elkaar om God te loven en te prijzen. Wij 
aanvaarden alles wat in de Bijbel staat als het Woord van 
God. Door dat Woord willen we ons laten leiden in heel ons 
leven. Dat doen we met blijdschap omdat het onze harteli-
jke overtuiging is dat God in zijn Woord het goede voor ons 
zoekt. Hij is onze Redder door Christus!
 
Info:
Kerkdiensten :  elke zondag ´s morgens om 09.00 uur 
en 11.00 uur en ´s middags om 13.30 en 15.30 uur.  Elke 
zondagmorgen is er in beide kerkdiensten kinderoppas-
dienst. De kinderoppasdienst is er voor de kleine kinderen 
van 0 t/m 4 jaar. Er is altijd minstens 1 volwassen oppas, vaak 
met assistentie.  Elke eerste zondag van de maand is er in de 
ochtenddiensten ‘Spoorzoekers’ voor de kinderen van 4 tot 6 
jaar. We beginnen met het Bijbelverhaal dat aansluit op het 
onderwerp in de kerk, en gaan daarna werkjes maken rond 
het Bijbelgedeelte. In de zomervakantie is er geen kinderop-
pasdienst of ‘Spoorzoekers’.

Kerkgebouw :  Kandelaarkerk, Weidebuurt 7
Website :  www.gkvheemse.nl. Om een dienst via 
   internet live, of uit het archief mee te 
   maken, klik op ´Kijk Live´, of ga naar 
   ‘Kerkdiensten- KerkTV archief’.

Activiteiten :  Zingen in Heemse. Op 17 september 
wordt er in de Kandelaarkerk een ‘Mannenpsalmzangavond’ 
gehouden onder begeleiding van Freddy Veldkamp. Met 
alleen mannen God eren met onze prachtige psalmen.
Aanvang: 19.30 uur. De entree is gratis, wel is er een collecte. 
 : Focus avonden. Focus jongeren sing-in is 
een bijeenkomst die een keer in de twee maanden in de Kan-
delaarkerk wordt georganiseerd. Dit zijn avonden met veel 
zang en muziek, ondersteund door de SOS Worship band. 
Af en toe drama, fi lm of een overdenking. Kom gerust eens 
kijken, check daarvoor de agenda op www.focusnu.nl Tot nu 
toe bekende data zijn: 9 juli en 27 augustus



Protestantse wijkgemeente Heemse West  
  
De Protestantse wijkgemeente Heemse West komt op 
zondag bijeen in de Witte of Lambertuskerk. We zijn een 
gemeente waarin we Christus centraal stellen, want in 
Hem zien we Gods grote liefde voor ons. We zingen uit het 
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk (in de kerk zijn 
voor de gasten exemplaren aanwezig). In de regel is er in 
de diensten ook een kindermoment. Verder is er, ook in de 
vakantietijd, tijdens de dienst kinderkerk en ook is er oppas 
geregeld voor de allerkleinsten. In de vakantietijd is er na 
afl oop van de morgendienst gelegenheid tot ontmoeting 
en het drinken van een kopje koffi e/thee in het naast de 
kerk gelegen gebouw ‘de Aerninckhoff’. 

Info:
Kerkdiensten :  elke zondag om 10.00 uur (om 19.00 uur 
is er een dienst in de Stephanuskerk te Hardenberg). Van 
23 juli t/m 27 augustus zijn er gezamenlijke diensten van 
wijkgemeente Heemser Esch en Heemse West in de Witte 
of Lambertuskerk. De Hessenwegkerk is dan gesloten.

Kerkgebouw :  Witte of Lambertuskerk, 
   Scholtensdijk 24
Website :  www.pknhardenbergheemse.nl 
   (voor de wekelijkse nieuwsbrief: 
   klik op Kerkcontact) 
Activiteiten :  Op de woensdagmiddagen vanaf 12 juli 
en in de maand augustus is de Witte of Lambertuskerk van 
13.30 tot 16.00 uur open voor bezichtiging. Er zijn gastv-
rouwen of gastheren aanwezig. Ook mag er op het orgel 
worden gespeeld als u een geoefend organist bent. 
 :  Eveneens wordt door de Historische 
Vereniging uit Hardenberg op de woensdagmiddag een 
wandeling rond de Heemser Kamp georganiseerd met ver-
tellende gids. (Kosten € 2,50, kinderen t/m 12 jaar gratis). 
De start is om 13.30 uur op de parkeerplaats naast de Aern-
inckhoff en duurt ca. 2 uur. Onderdeel van de wandeling is 
de bezichtiging van de Witte of Lambertuskerk. 

Christelijke Gereformeerde Sjaloom-Kerk 
Hardenberg
In januari 2009 verhuisde onze gemeente in z’n geheel van 
Lutten, waar onze kerk 116 jaar heeft gestaan, naar Heem-
se en betrok de Sjaloom-school aan de Hessenweg. Deze 
doorstart werkte door in heel het gemeenteleven en gaf een 
nieuw elan en groei. Een heel aantal jonge gezinnen kwam 
onze gemeente versterken. Er is dan ook veel aandacht, 
ruimte en liefde voor de (kleine) kinderen, wat uitkomt in 
een bloeiende zondagse ‘kindernevendienst’ en twee trouwe 
catechisatiegroepen voor de middelbare scholieren. Begin 
dit jaar is er een Alphacursus voor twintigers en dertigers 
geweest. Met een hart van ontferming willen we ook omzien 
naar ouderen die dreigen te vereenzamen, jonge gezinnen 
die dreigen te worden overspoeld door de tijdgeest, asielzoe-
kers die hopen op begrip en hulp, mensen die zoeken naar de 
zin van hun leven. Voor allen geldt dat er één Naam op aarde 
gegeven is waardoor we bij de hemelse Vader mogen komen. 
En een ieder die kómt, ontvangt de beloofde vrede, sjaloom, 
temidden van deze zo meedogenloze, bedreigde wereld en 
in ons eigen woelige leven. Kent u die naam nog niet? Het is 
die van de Here en Heiland Jezus Christus.

Info:
Kerkdiensten :  elke zondag om 10.00 uur en 14.45 uur. 

Kerkgebouw :  Hessenweg 57
Website :  www.cgk-hardenberg.nl. Ons wekelijks 
   digitaal Contactblad kunt u aanvragen 
   bij onze scriba, scriba@cgk-hardenberg.nl
Activiteiten :  Na elke kerkdienst is er koffi edrinken in 
de ruime ontmoetingszaal. Tijdens elke morgendienst is er 
kindernevendienst voor basis-schoolleeftijd en oppas voor 
de kleinsten, zie voor bouwvakzondagen hieronder. Een 
welkoms-comité staat klaar om u wegwijs te maken en al uw 
vragen te beantwoorden. De bouwvak-zondagen 23 en 30 
juli en 6 en 13 augustus zijn er dubbele ochtend diensten; 
9.00 uur met oppas en kindernevendienst en 11.00 uur met 
oppas en zonder kindernevendienst. Elke zondag is er dan 
koffi edrinken tussen 10.00 en 11.00 uur. De middagdienst 
wordt dan verschoven naar 16.30 uur.

Gereformeerde kerk vrijgemaakt Heemse   
In de Kandelaarkerk in Heemse worden elke zondagocht-
end en -middag kerkdiensten gehouden. In deze diensten 
komen we bij elkaar om God te loven en te prijzen. Wij 
aanvaarden alles wat in de Bijbel staat als het Woord van 
God. Door dat Woord willen we ons laten leiden in heel ons 
leven. Dat doen we met blijdschap omdat het onze harteli-
jke overtuiging is dat God in zijn Woord het goede voor ons 
zoekt. Hij is onze Redder door Christus!
 
Info:
Kerkdiensten :  elke zondag ´s morgens om 09.00 uur 
en 11.00 uur en ´s middags om 13.30 en 15.30 uur.  Elke 
zondagmorgen is er in beide kerkdiensten kinderoppas-
dienst. De kinderoppasdienst is er voor de kleine kinderen 
van 0 t/m 4 jaar. Er is altijd minstens 1 volwassen oppas, vaak 
met assistentie.  Elke eerste zondag van de maand is er in de 
ochtenddiensten ‘Spoorzoekers’ voor de kinderen van 4 tot 6 
jaar. We beginnen met het Bijbelverhaal dat aansluit op het 
onderwerp in de kerk, en gaan daarna werkjes maken rond 
het Bijbelgedeelte. In de zomervakantie is er geen kinderop-
pasdienst of ‘Spoorzoekers’.

Kerkgebouw :  Kandelaarkerk, Weidebuurt 7
Website :  www.gkvheemse.nl. Om een dienst via 
   internet live, of uit het archief mee te 
   maken, klik op ´Kijk Live´, of ga naar 
   ‘Kerkdiensten- KerkTV archief’.

Activiteiten :  Zingen in Heemse. Op 17 september 
wordt er in de Kandelaarkerk een ‘Mannenpsalmzangavond’ 
gehouden onder begeleiding van Freddy Veldkamp. Met 
alleen mannen God eren met onze prachtige psalmen.
Aanvang: 19.30 uur. De entree is gratis, wel is er een collecte. 
 : Focus avonden. Focus jongeren sing-in is 
een bijeenkomst die een keer in de twee maanden in de Kan-
delaarkerk wordt georganiseerd. Dit zijn avonden met veel 
zang en muziek, ondersteund door de SOS Worship band. 
Af en toe drama, fi lm of een overdenking. Kom gerust eens 
kijken, check daarvoor de agenda op www.focusnu.nl Tot nu 
toe bekende data zijn: 9 juli en 27 augustus
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Protestantse wijkgemeente Heemser Esch
  
De Protestantse wijkgemeente Heemser Esch komt op 
zondag bijeen in de Hessenwegkerk (10.00 uur). We zijn een  
gemeente uit het midden van de PKN. We zingen uit het 
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. In de diensten 
wordt er gebruik gemaakt van een beamer. Er wordt reken-
ing gehouden met de kinderen en is er kindernevendienst 
(groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs). Voor kinderen die 
jonger zijn is er oppas. Iedere zondag staat er bij de ingang 
een welkomstcomité dat u niet alleen welkom heet maar 
u ook graag de weg wil wijzen. Na  afl oop van de  morgen-
dienst is er de gelegenheid tot ontmoeting en het drinken 
van een kopje koffi e/thee in het naast de kerk gelegen 
gebouw ‘de Esch’.

Info:
Kerkdiensten :   elke zondag om 10.00 uur in de Hessen-
wegkerk (om 19.00 uur is er een dienst in de Stephanuskerk 
te Hardenberg). 
Van 23 juli t/m 27 augustus is de kerk gesloten en worden 
gezamenlijke diensten gehouden in de Witte of Lamber-
tuskerk. 

Kerkgebouw :  Hessenwegkerk, Hessenweg 47

Website :  www.pknhardenbergheemse.nl 
   (voor de wekelijkse nieuwsbrief: 
   klik op Kerkcontact) 

Orgelconcerten
Zowel in de Witte of Lambertuskerk als de Kandelaarkerk 
worden orgelconcerten gegeven. 

De agenda ziet er als volgt uit:
15 juli : Kandelaarkerk, Jorit Woudt, orgel en 
  Leon Koppelman, panfl uit 
22 juli : Kandelaarkerk, Toon Hagen
29 juli : Kandelaarkerk, Harm Hoeven
5 augustus : Witte of Lambertuskerk, Jaap Zwart
12 augustus : Kandelaarkerk, Ronald IJmker

De concerten beginnen om 20.00 uur. Prijs: € 6,-. CJP en 65+ 
€ 5,-.  Kinderen t/m 12 jaar gratis. In Hardenberg worden op 
donderdagavonden concerten gegeven. 
Zie: www.donderdagavondconcerten.nl



Heemse 
heten u welkom!

De kerken 
in 

Protestantse wijkgemeente Heemser Esch
  
De Protestantse wijkgemeente Heemser Esch komt op 
zondag bijeen in de Hessenwegkerk (10.00 uur). We zijn een  
gemeente uit het midden van de PKN. We zingen uit het 
Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk. In de diensten 
wordt er gebruik gemaakt van een beamer. Er wordt reken-
ing gehouden met de kinderen en is er kindernevendienst 
(groepen 1 t/m 8 van het basisonderwijs). Voor kinderen die 
jonger zijn is er oppas. Iedere zondag staat er bij de ingang 
een welkomstcomité dat u niet alleen welkom heet maar 
u ook graag de weg wil wijzen. Na  afl oop van de  morgen-
dienst is er de gelegenheid tot ontmoeting en het drinken 
van een kopje koffi e/thee in het naast de kerk gelegen 
gebouw ‘de Esch’.

Info:
Kerkdiensten :   elke zondag om 10.00 uur in de Hessen-
wegkerk (om 19.00 uur is er een dienst in de Stephanuskerk 
te Hardenberg). 
Van 23 juli t/m 27 augustus is de kerk gesloten en worden 
gezamenlijke diensten gehouden in de Witte of Lamber-
tuskerk. 

Kerkgebouw :  Hessenwegkerk, Hessenweg 47

Website :  www.pknhardenbergheemse.nl 
   (voor de wekelijkse nieuwsbrief: 
   klik op Kerkcontact) 

Orgelconcerten
Zowel in de Witte of Lambertuskerk als de Kandelaarkerk 
worden orgelconcerten gegeven. 

De agenda ziet er als volgt uit:
15 juli : Kandelaarkerk, Jorit Woudt, orgel en 
  Leon Koppelman, panfl uit 
22 juli : Kandelaarkerk, Toon Hagen
29 juli : Kandelaarkerk, Harm Hoeven
5 augustus : Witte of Lambertuskerk, Jaap Zwart
12 augustus : Kandelaarkerk, Ronald IJmker

De concerten beginnen om 20.00 uur. Prijs: € 6,-. CJP en 65+ 
€ 5,-.  Kinderen t/m 12 jaar gratis. In Hardenberg worden op 
donderdagavonden concerten gegeven. 
Zie: www.donderdagavondconcerten.nl


