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Goedemorgen
Avondmaal
Onze honger naar geborgenheid bij God
onze dorst, dat alle schuld vergeven wordt
is hier gelest, gestild
met liefde, groot en mild
zijn wij door Jezus zelf gevoed

zo voelen wij ons diep verweven
met hen die uit dezelfde nood
zich laven aan zijn wijn en brood

Komende zondagen
Volgende week 17 febr is er weer een E-meeting.
24 febr gaat da. mevr. H. de Kok-Mellema uit Wilsum voor.

en samen prijzen wij Gods naam
Hij neemt ons in ontferming aan.

Ter herinnering. In gesprek met moslims dichtbij
Kerkcafé: 13 februari in Dorpshuis ‘De Schalle’. Inloop 19.45 - aanvang 20.00 uur.
Woensdagavond 13 februari wordt er Kerkcafé gehouden in Dorpshuis ‘De Schalle’.
Iedereen is van harte welkom!

Zondag 10 februari 2019, Viering Heilig Avondmaal

Kindernevendienst

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.

Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Oppasdienst 10 februari
Oppasdienst 17 februari

Agenda en overige mededelingen

het teken van zijn vlees en bloed
vervult ons en doortrekt ons leven

Gedicht geschreven door Ina Bos

Voorganger
Collectes
Organist
Ouderling v. dienst
Lector
Mmv
Koster

Contactpersoon pastoraat
Contactpersoon pastoraat : Mw. Sita Zuidema Dorpsstraat 137 tel. 491512 / 06-10778946
e-mail: eppezuidema@hetnet.nl

:
:
:
:
:
:
:

da. Aukje Westra uit Havelte
1.Diaconie; de uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
Margreet van Dorsten
Bert Winters
Jeannette Masteling
de Cantorij Nijeveen o.l.v. Mannes Hofsink
Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Angelique Oosterhuis
: Riette Smit + Laura Klok
(E-meeting)
: Er is vandaag geen kindernevendienst

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
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis Mw. H. Bron-Punt, Dorpsstraat 90
Voorbedeboek
Voorbeden kunnen gemeld worden in de kerkenraadskamer.

We gaan deze avond samen met een aantal moslims uit Nijeveen en Meppel in gesprek om
elkaars ervaringen te delen. Wat kun je van elkaar leren? Hoe is het om als moslim te leven in
Nijeveen? Er kan van alles 'op tafel' komen. Praat je mee? Gespreksleider is Hayat El
Mahjoubi.
Met een hartelijke groet en tot dan! Hayat El Mahjoubi, Sam El Harty, Geertje de Boer en
Tineke Knorren
Inzameling voor de Voedselbank Meppel
De crisis is voorbij, maar bijna 1,1 miljoen Nederlanders merken daar niets van. Zij moeten
leven van een inkomen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze
tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende eten te kunnen
voorzien, werken voedselbanken samen met bedrijven, instellingen, kerken en particulieren.
Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en
het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van klanten te vergroten, zijn er nauwe contacten met lokale organisaties die de klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd
tijdelijk zijn.
Ook deze week doen we voor de voedselbank weer een beroep op u. Om een meer gevarieerd
pakket aan te kunnen bieden is er bij de Voedselbank Meppel behoefte aan langer houdbare
artikelen zoals: rijst, halvarine, margarine, bak/braadproducten, waspoeder, koffie, thee,
koffiemelk, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg. De Voedselbank Meppel
heeft verder aangegeven dat ze in februari ook graag afwasmiddel en allesreiniger zouden
ontvangen.
Ook u kunt meehelpen om te zorgen voor pakketten met afwisselende producten.

Hoe kunt u meedoen?
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 uw producten inleveren op
woensdag 13 februari van 19.00 – 21.00 uur, bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13.
U doet toch ook mee ?! Namens de klanten van de Voedselbank Meppel, bedankt voor uw
steun!
Ter herinnering Groot Johannes de Heer Koor
Het Groot Johannes de Heer koor is in januari 2019 weer van start gegaan met 700 dames en
heren. Dit is het maximale aantal . Ruim 60 staan er nog op de wachtlijst. Het koor dat al 4
jaar erg succesvol is, heeft voor dit jaar als thema ,,Groot is Uw trouw”. Rond dit thema zijn
er weer 12 liederen van Johannes de Heer uitgezocht door de dirigenten van het koor, vader en
zoon Magré. Op 8 locaties in Nederland oefent het koor. De Meppel/ Nijeveen groep gaat 1x
per maand op zaterdagmorgen naar Doornspijk en de oefenbestanden krijgt ieder per stem op
de computer om thuis te oefenen. Daarna treedt het gehele koor zaterdag 6 april op, samen met
het Urker kinderkoor ,,Klein maar dapper,” in klederdracht, in de Grote Kerk in Apeldoorn.
De ervaring leert dat elk jaar deze kerk bomvol is. Dus nu al kaarten bestellen. In voorverkoop 10 euro. Op 11 mei is het 2e concert in de Grote Kerk in Dordrecht met veel samenzang.
De Doelen in Rotterdam volgt op 8 juni met het Chr. Mannenkoor,, De Lofzang” o.l.v. Jacob
Schenk.Dan volgen nog 2 concerten met gastkoren in Goes en Nijkerk.
Ongeveer de helft van het koor reist op 12 juni af naar Engeland. Om 4 concerten te geven in
Londen (Soutwark Cathedral en St. Paul Cathedral). In Windsor ( de grote Parisch Church van
Winsor Castle). Dan in Hythe een inloop concert in de St. Leanards Church. De buitenlandse
optredens zijn een belevenis die je niet weer vergeet.
Als supporter en medegenieter kunt u nog mee naar Engeland. Dan is het niet nodig koorlid te
zijn. Naast de optredens zijn er veel excursies o.l.v. een Ned. sprekende gids.
Kaart voorverkoop, foto’s o.a. van de koorreizen naar Keulen en Parijs, opgave voor de reis
naar Engeland en veel meer informatie kunt u vinden op de site.
www.johannesdeheerkooor.nl
Ter herinnering. Huispaaskaarsen
Op het memobord in de hal hangt weer de opgavelijst voor de huispaaskaarsen. De prijzen
staan erbij. Kaarsen spelen een belangrijke rol in de geloof - en sfeerbeleving. Kaarsen
symboliseren licht, hoop, nieuw leven, maar lenen zich ook bij uitstek voor herdenken,
stilstaan, overpeinzing. Op de leesplank in de sluis, ligt ter inzage de nieuwe catalogus 2019.
Voor inl.: tel. 491645, Willy Boer.
Volgende week
Omdat de E-meeting van volgende week een PKIN-dienst is, zal er dan geen mededelingenblaadje uitkomen.
Liederen:
Voor de dienst
: Lied 390: 1, 3, 4, 5 Het brood in de aarde gevonden
Tijdens de dienst : Lied 282: 1 cantorij, 2 allen, 3 cantorij, 4 allen Genesteld aan Uw hart;
Lied 150b Verzen cantorij, refrein allen Alles wat ademt heeft, love de Heer; Lied 139: 1 allen,
2 cantorij Heer, die mij ziet zoals ik ben; Lied 139: 9 cantorij, 14 allen Gij zijt mij overal nabij;
Lied 441: 1, 8 Hoe zal ik U ontvangen; Tafelgebed, Lied 791: 1 allen, 5 cantorij, 6 allen
Liefde, eenmaal uitgesproken.
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