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Goedemorgen
God, schenk me de kalmte om dingen te accepteren die ik niet kan veranderen, de moed om de
dingen die ik kan, te veranderen en de wijsheid om het verschil te weten.
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 7 oktober 2018, Israëlzondag
Voorganger
Collectes
Organist
Ouderling v. dienst
Lector
M.m.v.
Koster
Oppasdienst 7 oktober
Oppasdienst 14 oktober
Kindernevendienst

:
:
:
:
:
:
:

kand. Gert de Kok uit Groningen
1.Kerk; 2.Diaconie; de uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
Arjan Kroes
Adriaan Jans Timmerman
Jannette Klok
TOG o.l.v. Bert Gelderman
Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Ank Bouwknegt
: Ritza
: Er is vandaag kindernevendienst. Wat jullie gaan doen, is
nog een verrassing…

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. F.J. de Boer-Wilting, Binnenveen 29 en
worden gebracht door Betsy Wamsteeker.
Meeleven
Enkele gemeenteleden zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis en zijn weer thuis om te
herstellen. We wensen degenen die nog ziek zijn of die een behandeling of een operatie
hebben of moeten ondergaan (ook zij die niet genoemd worden ) Gods zegenende nabijheid
toe en kracht om te herstellen.
Voorbedeboek
Voorbeden kunnen in het voorbedeboek worden geschreven of gemeld worden in de
kerkenraadskamer.
Contactpersoon pastoraat
Contactpersoon pastoraat : Mw. Sita Zuidema Dorpsstraat 137 tel. 491512 / 06-10778946
e-mail: eppezuidema@hetnet.nl

Agenda en overige mededelingen
Aanspreekpersonen
Voor pastorale dingen: Sita Zuidema tel. 491512, email: eppezuidema@hetnet.nl
Voor bestuurszaken kerkenraad etc.: Joke Meinen of Bert Winters, email:
scribaat@gereformeerdekerk.nl. Voor zaken aangaande gastvoorgangers(-sters) en invulling
zondag: Klaas Klomp tel. 06-28945301, email: klaasklomp@hotmail.com

Koffiedrinken
Na afloop van elke ochtenddienst is er gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of
thee bij- en na te praten. Voor de kinderen is er limonade.
Ter herinnering. Adieu God???
In Drieluik staat een verkeerde tijdsaanduiding voor het gesprek over ‘Adieu God???’ Het is
niet do. av 10 oktober, maar wo. av. 10 oktober. Zie verder Drieluik.
Tuinonderhoud
Zoals in Drieluik is aangegeven gaan we op de 2e zaterdag van de maand het tuinonderhoud
bij de kerk weer oppakken. Voor 13 oktober a.s. van 9 tot 12 uur wordt iedereen die wil,
weer uitgenodigd voor onkruid wieden onder de heggen, waar nodig heggen fatsoeneren, blad
ruimen, en wat ons verder voor de voeten komt. Welkom, voor koffie wordt gezorgd.
Namens de kerkrentmeesters.
Werelddiaconaat
Zondag 14 oktober a.s. is het de ‘Zondag van het Werelddiaconaat’.
De grond in de bergachtige Rukum-regio in het westen van Nepal is arm. Landbouw is
moeilijk en levert maar voor 6 tot 8 maanden per jaar voedsel op. In de overige maanden is er
gebrek aan voldoende eten. Vooral kinderen zijn het slachtoffer. 35 % van de kinderen onder
de 5 jaar is chronisch ondervoed. In de Rukum-regio ligt een groot meer, dat heel geschikt is
voor het kweken van vis. Deze vis wordt verkocht op de lokale markt. Samen met United
Mission Nepal (UMN) helpt Kerk in Actie de bevolking hun inkomsten te vergroten door het
verbeteren van de visteelt in het Syarpumeer. UMN ondersteunt bij de aanleg van kweekvijvers, geeft advies over watermanagement tijdens bijvoorbeeld het regenseizoen en over de
verkoop van de vis. Trainingen. De UMN geeft trainingen aan de bevolking rond het meer
om op de beste en meest duurzame manier vissen te kweken. Daarnaast ondersteunt UMN hen
ook bij het verbouwen van groente en fruit tijdens de maanden dat landbouw wel mogelijk is.
Ze trainen mensen om hun eigen bedrijf op te zetten. Zo zijn in de afgelopen jaren mensen
begonnen met het opzetten van een geiten- en een groentebedrijf. Dankzij de ondersteuning op
het gebied van landbouw, visserij en toerisme, stijgen de inkomsten en kunnen 1600 mensen
het hele jaar door voldoende voedsel kopen.
De collecte van het Werelddiaconaat bevelen wij van harte bij u aan !
Dinsdag 16 oktober is het Wereldvoedseldag. Dit heeft ook te maken met de Voedselbank in
onze eigen omgeving. Denk ook aan de mensen in onze omgeving en neem wat mee voor de
Voedselbank.
Terwijl ik dit zit te schrijven komt de noodkreet van Kerk in Actie binnen…
Over de aardbevingen en tsunami op Sulawesi. Er is een landelijke noodhulpactie gestart voor
de slachtoffers van de aardbevingen en tsunami op Sulawesi. Vorige week werd dit Indonesische eiland hard en onverwacht getroffen. Op dit moment zijn er ruim duizend doden,
tienduizenden gewonden en honderdduizenden getroffenen, maar vanuit een groot deel van het
rampgebied is nog geen informatie beschikbaar. Daarom wordt verwacht dat het aantal
slachtoffers nog veel groter is. De samenwerkende hulporganisaties (Giro555) slaan de handen
ineen om hulp te bieden. In eerste instantie wordt er voor drinkwater, medicijnen en onderdak
gezorgd. Kerk in Actie is dit keer coördinator van de noodhulpactie. De Diaconie doet hier aan
mee, u en jij ook ?
De Diaconie
Voedselbank in de kerk : als we maar eerlijk delen!
Elk jaar op 16 oktober wordt de Wereldvoedseldag gehouden. Deze dag, op initiatief van de
Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties, brengt tot uiting dat de aarde ruim

voldoende voedsel voortbrengt om alle wereldbewoners elke dag een volwaardige maaltijd
voor te zetten. Als we maar eerlijk delen! De Voedsel- en Landbouworganisatie van de
Verenigde Naties houdt bij hoeveel voedsel er wereldwijd wordt geproduceerd. Zij schat in dat
de aarde zelfs genoeg kan opbrengen voor het dubbele van de huidige wereldbevolking. Als
we maar eerlijk delen! Op zondag 14 oktober zal de voorganger Willem Voogd in de
Gereformeerde Kerk aandacht schenken aan het Werelddiaconaat en de Wereldvoedseldag.
Hij zal de nadruk leggen op de voedselbank.
Als we maar eerlijk delen! Al jaren wordt in de drie kerken van Nijeveen en Kolderveen
ingezameld voor de Voedselbank Meppel. In de drie kerken staan kratten voor de Voedselbank. Waar heeft de Voedselbank behoeft aan: Rijst, pasta, margarine, bak/braadproducten,
afwas/ schoonmaakmiddelen, koffiemelk, koffie, thee, blik/potgroenten, suiker en vacuüm
verpakt broodbeleg. In de maand oktober zou de Voedselbank graag als aanvulling op de
pakketten kruidenmix ontvangen. Dus kruidenmix voor pasta of nasi of bami. U kunt een
keuze maken uit de bovenstaande producten en die inleveren in de kratten die in de drie kerken
van Nijeveen en Kolderveen staan. Of u kunt op woensdagavond 10 oktober tussen 19.00 –
21.00 uur de producten inleveren bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13. Hoe mooi zou het
zijn als we samen zorgen voor gevulde kratten? Zodat we op Wereldvoedseldag de
Voedselbank Meppel van veel kunnen voorzien. Als we maar eerlijk delen!
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Gespreksgroep in 't Kerspel
De gespreksgroep in 't Kerspel kan wel wat versterking gebruiken. Op dinsdag 16 oktober om
10.00 uur komen we weer bij elkaar. We drinken koffie, bidden en zingen en bespreken een
onderwerp. Deze keer willen wij elkaar vertellen wat het geloof in God voor ons betekend
heeft in ons (lange) leven. Komt u ook? Ds. Gerrit Pors is dit keer de gespreksleider.
Uitnodiging Kerkcafé
Onze aarde raakt uitgeput. Heeft de jeugd nog wel toekomst?
Uitnodiging Kerkcafé : 18 oktober – 20.00 uur Ontmoetingsruimte – Geref. Kerk
Nijeveen
We zijn in onze welvaartsstaat aan het genieten van alles wat de aarde te bieden heeft. Of het
nu gaat om grondstoffen waar onze mobieltjes mee gemaakt worden, of dat het gaat over
brandstoffen, we maken er allemaal gebruik van. Maar dat kan niet oneindig doorgaan. Als we
dat wel doen raken de grondstoffen op den duur op en zadelen we volgende generaties op met
grote problemen. Over deze problematiek organiseert het Kerkcafé (platform voor ethischmaatschappelijke vraagstukken) een discussieavond op donderdag 18 oktober.
Er zullen een aantal aspecten van dit probleem naar voren gebracht worden. Het gaat dan over
de oplossingen. Het wordt geen klaagzang. Hoe kan bijvoorbeeld de landbouw bijdragen? Roy
Meijer, voorzitter van het Drents Agrarisch Jongeren Contact, zal ons informeren over
kringloop landbouw. Hoe kan de gewone burger bijdragen? Daarover gaan mensen van Repair
Café Meppel vertellen. En ‘Duurzaam Nijeveen’ gaat hun verhaal met ons delen over
hernieuwbare energie, het verhaal waarbij geen fossiele brandstoffen, zoals aardgas en
aardolie meer nodig zijn. Bent u geïnteresseerd? Noteer dan donderdag 18 oktober in uw
agenda. Houdt ook de media in de gaten voor de verdere invulling van de avond. Wilt u alvast
wat kwijt over dit onderwerp? Dan graag uw mail naar: klaas@famneutel.nl
Liederen:
Voor de dienst
: “Jeruzalem” couplet 1, 2, 3 door het koor, couplet 4 door koor +
gemeente.
Tijdens de dienst : Lied 8b: 1-5; God van majesteit en licht” door het koor en gemeente;
Lied ELB 263: 1-4 + refrein; Psalm 62: 5, 6, 7; Psalm 81: 1, 4; Lied 418: couplet 1 door
gemeente, couplet 2 door koor, couplet 3 door koor en gemeente.

Dorpsstraat 7, Nijeveen, tel. 0522 – 491671
Websiteadres: www.gereformeerdekerk.nl
Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13
allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:
0522- 491141

