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Goedemorgen
Ongewild leven we vaak in een beperkt kringetje. Ook wat betreft onze omgang met de Heer.
“Ik in mijn klein hoekje” wordt het dan. Het hoekje van persoonlijk geloof, persoonlijke
ervaring en persoonlijke vragen. En dat kan wel eens een benauwd hoekje worden. Misschien
is het lied 981 “Zolang er mensen zijn op aarde”, een lied van Huub Oosterhuis, daarom wel
zo geliefd geworden. Het tilt ons uit boven het strikt individuele. Het gaat over ons samen,
mensen op aarde, levend voor Gods aangezicht. We danken God voor het leven dat Hij ons
schenkt. Maar vooral vanwege Gods liefde: vanwege Zijn zoon ons gegeven. Jezus, die ons uit
ons donker hoekje roept en ons plaatst in het licht van een Koninkrijk dat komt. Welkom
allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 7 april 2019, 5ee zondag van de 40 dagentijd
Voorganger
Collectes
Organist
Ouderling v. dienst
Koster
Oppasdienst 7 april
Oppasdienst 14 april
Kindernevendienst

:
:
:
:
:

mevr. E. Winters-Jonas uit Kraggenburg
1. Diaconie; 2. Kerk; uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
Jannes Lopers
Sita Zuidema
Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Laura Schra + Laura Klok
: Elly Timmerman
( E-meeting)
: Er is vandaag kindernevendienst

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. J van Gijssel-Wever, Veurdele 43 en
worden gebracht door Gretha Smit.
Meeleven
Opgenomen in Reggersoord afd. 3 kamer 13 , Mw. R. Klaver-Fortuin.
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. Paasgroetenactie 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een
Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de
groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema:
Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´"Een nieuw begin ontstaat waar de
ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt
genomen!" Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Vandaag kunt u na de
dienst deze kaarten meenemen en ondertekenen. Er moet nog wel een postzegel op! Voor
gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen, zeker als daar ook nog iets
persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, vanwege de privacy,
toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg
goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis
worden uitgedeeld. Ook de mensen en organisaties, die zich inzetten voor mensenrechten
wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en brieven. Het is vaak moeilijk werk van
lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar het doet goed als mensen je door een
kaart een hart onder de riem steken. Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie. We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
De Diaconie
Talentenactie
Het einde van de Talentenactie nadert. Tot de Pasen heb je nog de tijd om je talenten in te
zetten en te vermeerderen. Zaterdag 13 april wordt er een Talentenmarkt gehouden. Ook
hiervoor kun je nog je talenten inzetten. Er zijn leuke dingen te doen en te koop op deze
Talentenmarkt. Zo kun je er workshops volgen (kaarten maken en paaskoekjes decoreren), zijn
er vele dingen te koop (knuffels, kaarten, paaseitjes, paashazen, etc), lekkere dingen te eten
(cupcakes en diverse andere baksels) en kun je zelfs prijzen winnen met sjoelen. Dus genoeg
redenen om langs te komen. Wil je zelf nog dingen verkopen of wil je graag meehelpen, dan
kun je je nog steeds aanmelden bij ondergetekende. De Talenten kunnen in de spaardoosjes
worden ingeleverd op eerste Paasdag (= zondag 21 april).
Namens de zendingscommissie, Ritza Kroeze (0647801858)
Ter herinnering. Zaterdag 13 april Paasconcert T.O.G. in Hervormde kerk Kolderveen
De Christelijke gemengde zangvereniging T.O.G. geeft op zaterdag 13 april a.s. haar jaarlijkse Paasconcert in de Hervormde kerk op Kolderveen. Het concert omvat een zeer gevarieerd programma met prachtige Paasliederen. Het koor wordt begeleid door Wim Kanis op
piano en Harry Bosma op orgel. Het dwarsfluitduo “FluiteKruid” Caroline Roth en Dieny de
Vos uit Steenwijk werkt ook mee aan het concert. Zij zullen enkele liederen van het koor
bege-leiden en ook samen een muzikaal intermezzo verzorgen. Het concert vindt plaats op de
avond voor Palmzondag, aan het begin van de stille week voor Pasen en staat in het teken van
het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus. Het koor heeft speciaal hiervoor
weer een aantal mooie liederen ingestudeerd waarbij de bezoekers diepe emotie en verdriet,
maar ook blijdschap zullen ervaren. Een vast onderdeel op het programma is de samenzang
met bekende Paasliederen. Onze dirigent Bert Gelderman heeft deze avond de muzikale
leiding. Ook jij en u zijn van harte uitgenodigd om dit bijzondere Paasconcert bij te wonen en
te ervaren wat zang en muziek met jou doet. Het begint om 19.30 uur en de toegang is vrij. Er
is een schaalcollecte voor de onkosten.
Wij hopen u daar te ontmoeten. Christelijk Gemengde Zangvereniging “Tot Ons Genoegen”

E-meeting 14 april. Toverbal
Waar denk jij aan bij dit woord?!!Er is zelfs een liedje van, met daarin de zinnen: 'Geen mens
weet hoe hij worden zal, maar één ding dat weet iedereen: je kunt het niet alleen!' In de wereld
zijn zoveel verschillende mensen, zoveel verschillende kleuren en dat samen maakt een mooi
geheel. Net een toverbal. In de e-meeting van 14 april zijn de kinderen uit Wit-Rusland ook
aanwezig. En hoe mooi is het dat we met verschillende culturen samen een kerkdienst mogen
vieren?! De gastgezinnen en alle activiteiten in de weken dat ze hier zijn, mogen hopelijk een
beetje kleur meegeven aan de kinderen die hier aanwezig zijn. Tijdens de dienst is Daria
aanwezig, zij zal de dienst vertalen voor de Russische kinderen. Daria is in Rusland een
zangeres en zij gaat ook een Russisch liedje zingen in de dienst. We hopen jullie te mogen
ontvangen in deze kleurrijke e-meeting.
Namens de E-meetinggroep.
Opnames in de kerk.
Een aantal mensen heeft het initiatief genomen om een promotiefilmpje te maken van onze
kerken. In dat filmpje komen een aantal aspecten van ons kerkzijn aan de orde. De film is o.a.
bedoeld om een nieuw te beroepen predikant een beeld te geven van de kerken in ons dorp,
maar ook om zo af en toe filmpjes op sociale media te plaatsen. De komende tijd zult u, bij
activiteiten van en in de kerk, worden geconfronteerd met het maken van opnames. Als u niet
in beeld wilt, kunt u dat kenbaar maken aan degene die gaat filmen. Wellicht zal hij (of zij) u
dan verzoeken in een bepaald deel van de kerk (of zaal) plaats te nemen waar niet gefilmd
wordt. Er worden in ieder geval opnames gemaakt in de diensten van 14 en 28 april.
Vragen of opmerkingen graag naar: klaas@famneutel.nl
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Paasattenties
Geachte contactpersonen van de ‘wijkteams’ ,
Zouden jullie woensdagmiddag 17 april 2019 om 14:00 uur bij Jen van Gijssel de
Paasattenties willen ophalen? Alvast bedankt.
De Diaconie
Kerkcafé – 17 april – Bloemstuk maken voor Pasen
Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door iedereen. Voor heel Nijeveen! Het gaat om
ontmoeten in de breedste zin. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht en ben je actief bezig
met elkaar. In de maand april gaan we een mooi bloemstuk maken zodat je met de Paasdagen
iets moois op tafel hebt staan. Onder begeleiding van Elly Timmerman gaan we aan de slag op
woensdagavond 17 april om 20.00 uur in de Geref. Kerk. De eigen bijdrage is € 7,50
inclusief alle materialen, een lekkere bak koffie of thee met iets lekkers erbij. Doe je mee? Je
gaat zeker met iets moois naar huis. Succes en gezelligheid verzekerd! Geef je z.s.m. op door
een mail te sturen naar: Geertje de Boer – deboery@kpnmail.nl of Tineke Knorren –
tineke.knorren@gmail.com. Na aanmelding ontvang je een bevestiging met verdere
instructies. Tot ziens!
Volgende week
Volgende week is er een E-meeting. Er zal dan geen mededelingenblaadje verschijnen.
Liederen:
Voor de dienst
: Lied 981 Zolang er mensen zijn op aarde
Tijdens de dienst : Lied 287: 1,2,5 Rond het licht dat leven doet; Lied 547: 1,2,3 Met de
boom deze levens wegend op zijn rug droeg de Here Jezus Gode goede vrucht; Lied 547: 4
Laten wij God loven, leven van het licht; Lied 537: 1,2,3 Zo spreekt de Heer die ons geschapen heeft: wat durft dat volk Mij nog te vragen; Lied 848: 1,3,4,5 Al wat een mens te kennen
zoekt aan waarheid en aan zin; Lied 542: 1,2,3 God roept de mens op weg te gaan, zijn leven
is een reis: verlaat wat gij bezit en ga naar ’t land dat ik u wijs; Lied 769: 1,3,5 Eens als de
bazuinen klinken.
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