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

Zondag 11 november 2018
Voorganger
Thema
Collectes

: Ds G. Naber uit Ruinen
: God – vurig en verrassend
: 1. Kerk; 2. Diaconie; de uitgangscollecte is voor het
Bouwfonds
Organist
: Hidde Visser
Ouderling v. dienst
: Leny van der Touw
Lector
: Leny van der Touw
Vanavond
: 19.00 uur : Hardenberger mannenkoor o.l.v. Jan Quintus Zwart
Er is een schaalcollecte voor de onkosten van deze dienst.
Koster
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 11 november : Laura Schra
Oppasdienst 18 november : Elly Timmerman
(E-meeting)
Oppasdienst 25 november: Angelique Oosterhuis
Kindernevendienst
: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. Jan Oosterhuis, Roekebosscheweg 3 en
worden gebracht door Janny Knol.
Meeleven
We wensen degenen die ernstig 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.
Gedachtenisdienst
Zondag 25 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, we gedenken dan hen die
overleden zijn in het afgelopen jaar.
Voorbedeboek
Voorbeden kunnen 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. Tuinonderhoud rond de kerk.
We zitten met het tuinonderhoud mooi op schema om de winter in te gaan, zonder achterstallig
onderhoud. Vanaf heden doen we geen groot onderhoud tot het volgend voorjaar en zullen we
incidenteel beoordelen wat er nog moet gebeuren. Hopelijk gaan we elkaar weer in de tuin
ontmoeten in 2019. Met dank namens de kerkrentmeesters, Henk Boer.
Ter herinnering: Uitnodiging
De kerkenraad nodigt u van harte uit om na de morgendienst van vandaag nog even na te
blijven voor een korte vergadering onder het genot van een kop koffie of thee. In deze
vergadering komt de AVG (privacywetgeving) aan de orde, evenals SAGA (samenwerking
kerken). Ook wordt de begroting voor het komende jaar aan u gepresenteerd en worden de
lopende zaken kort besproken. Vanuit PKN zijn wij er aan gehouden om een Plaatselijke
regeling te hebben. Dit ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde kerk te
Nijeveen-Havelte -Wanneperveen. Wij hebben nu als kerkenraad met hulp van Jenneke Span
het model ingevuld. Het betreft hier dus een document waarin de bestaande regels en afspraken van onze gemeente in één overzicht zijn weergegeven. Op de gemeenteochtend van
vandaag kunt u terecht met eventuele reacties en vragen. Kortom, genoeg redenen om vandaag
nog even te blijven na de dienst. Namens de kerkenraad, Joke Meinen-Hoekman, scriba.
Ter herinnering: Zangdienst Nijeveen vanavond
Het is alweer enkele jaren geleden dat het Hardenberg’s mannenkoor in Nijeveen heeft
gezongen, maar zeker nog niet was vergeten. Het koor bestaat momenteel uit 135 leden, en
staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart. Hij heeft ook koren als Holland
koor en Drechtsteden koor. Het koor heeft als vaste begeleider Ronald IJmker die zijn sporen
al ruimschoots heeft verdiend als organist. Wij nodigen u uit om te luisteren, en samen met het
koor te zingen in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat in Nijeveen. Aanvang is om 19.00
uur, entree is gratis. Aan het eind van de dienst is er een schaalcollecte voor de onkosten van
deze dienst.
Voedselbank inzameling
Waar heeft de Voedselbank behoefte aan: Rijst, pasta, margarine, bak/braadproducten, afwas/
schoonmaakmiddelen, koffiemelk, koffie, thee, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt
broodbeleg. In de maand november zou de Voedselbank graag als aanvulling op de pakketten
soep en groente in blik of pot ontvangen.
Koffieochtend
Woensdag 14 november a.s wordt er een jubileum interkerkelijke koffiemorgen
georganiseerd in ,,De Venehof” naast de Herv. Kerk in Koekange. Deze ochtend zal een
feestelijk tintje hebben omdat al 25 jaar deze ochtenden worden georganiseerd. Medewerkers
zijn de dames zanggroep ,,Stil” uit Vollenhove en Ineke Bolt over ,,Nooit te oud om jong te
zijn.“ Vanaf 9.15 uur elkaar ontmoeten en om 12.00 uur weer huiswaarts.
The Young Messiah
Bent u ook liefhebber van de muziek van Tom Parker? Op vrijdag 16 novemer a.s. wordt The
Young Messiah van Tom parker uitgevoerd door een projectkoor van The Choir Company
o.l.v Maarten Wassink. De avond bestaat uit twee gedeelten: voor de pauze zingen we een

aantal andere liederen van Tom Parker zoals b.v. Take me Home en Overture uit The Ten
Commandments, maar ook het prachtige Ave Verum en Amazing Grace. Ook maken we nog
een paar andere muziekale uitstapjes. Na de pauze wordt de hele Young Messiah uitgevoerd.
U bent van harte welkom in de Oude kerk aan de Groenmarkt in Meppel. Het wordt vast een
fantastische avond. Het concert begint om 19.30 uur. Kaarten in voorverkoop bij Boekhandel
Riemer Barth in Meppel of in Trias voor de aanvang.
Ter herinnering. Uitnodiging kerkcafé avond: Thema “Verwarde mensen”
Voorlichtings- en gespreksavond, maandag 19 november – 20.00 uur in de
Ontmoetingsruimte van de Geref. Kerk Nijeveen.
We horen veel over verwarde mensen. Vroeger waren daar oplossingen voor. Er waren
opvangmogelijkheden, waar de mensen werden verzorgd (denken we). Er was meer geld
beschikbaar voor de opvang van verwarde mensen. Nu zwerven ze maar op straat en niemand
kijkt naar ze om. Verwarde mensen zorgen voor overlast. De politie is het zat om altijd maar
weer te moeten opdraven om overlast gevende verwarde mensen tot de orde te roepen en op te
vangen. Er moet een speciale ambulance komen met psychisch-geschoolde medewerkers om
de politie te ontlasten in de opvang van verwarde mensen. Zo maar een aantal kreten die we de
laatste tijd veel tegenkomen in de media. Op die manier wordt er gesproken op verjaardagen
en andere feestjes. “Het is toch een schande dat de overheid daar niets aan doet” Maar doet de
overheid niets? Zijn er geen hulpverleners meer voor verwarde mensen. Hebt u zelf te maken
met iemand in uw omgeving die zichzelf niet meer kan redden? Iemand die de wereld om zich
heen niet meer snapt? Wilt u meer te weten komen en wilt u wel eens meepraten over dit
onderwerp? Dan bent u van harte welkom op deze avond die georganiseerd wordt door het
platform ethisch-maatschappelijke vraagstukken. We laten ons voorlichten door deskundigen
en kunnen dan samen verder praten over onze eigen vragen op dit gebied. Wethouder van de
gemeente Meppel, Henk ten Hulscher, verantwoordelijk voor sociale zaken zal het gemeentelijke beleid uitleggen. Bent u geïnteresseerd? Noteer dan maandag 19 november 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
Zingen naar Advent
Het Holland Christian Male Choir (mannenkoor) komt zaterdag 8 december naar Nijeveen
voor een prachtig concert. Dirigent Freddy Veldkamp. Solisten: Seb. Schippers orgel, Marthe
van den Berg (dwarsfluit) en Geert Westerhof (tenor). Het koor geeft naast de optredens in
Nederland ook concerten in Engeland, Duitsland en Canada. Volgend jaar staat Praag op de
agenda. Plaats: Geref. Kerk, Dorpsstraat 7, Nijeveen. Aanvang 19.30 uur.
Entree 10 euro. Kinderen gratis (-12 jaar).
Volgende week
Omdat de E-meeting van volgende week een SOW-dienst is, zal er dan geen mededelingenblaadje uitkomen.
Liederen:
Voor de dienst
: EvLb 241 (1,2,3 = alle verzen) Weest stil voor het aangezicht van God
Tijdens de dienst : Lied 906: 1 en 2 God is tegenwoordig, God is in ons midden; Lied 906:
6 Streel mij met uw stralen, God van licht en leven; Lied 916 (1,2,3 = alle verzen): Je kunt niet
dieper vallen; Lied 912: 1,2,3,6 Neem mijn leven, laat het, Heer; Lied 319: 1,2,7 Alles wat er
staat geschreven; Lied 673: 1,2,4 Heilige liefdeskracht; Lied 939 (1,2,3 = het gehele lied) Op
U alleen, mijn licht mijn kracht; Lied 837: 4 Koning, uw rijk is zo nabij.
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