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Goedemorgen
Psalm 116. Psalm 116 is een individueel danklied. Een lied dat één persoon zingt, voor een
grotere groep, bijvoorbeeld in de tempel. Bedoeld om de anderen mee te nemen in de lofzang
op God. Een lofzang op de God die bevrijdt. De psalm is vol van die liefde van de Vader voor
wie zich zijn kinderen mogen weten. Een liefde die zichtbaar wordt in liefdevolle aandacht, in
daadwerkelijke hulp, in bevrijding. “Ik heb lief “ waarmee de Psalm begint, is een verklaring
van de keuze van de psalmist voor deze God en geen andere. De reden is dat Hij naar mij
luistert. Omgekeerd zegt de psalmist dat hij God zijn leven lang zal aanroepen. De betekenissen van smeken en belijden, aanroepen en lof zingen gaan hier in elkaar over. In vers 3 verandert de toon van de psalm. Ligt de dichter echt op zijn sterfbed, of wil de dichter gewoon
zeggen dat hij er ellendig aan toe was: in grote nood; psychisch gewond? We krijgen niet
helemaal scherp in welke nood de dichter nu precies is. Dat is met opzet. Zo kan iedereen die
het moeilijk heeft zich identificeren met de dichter. Zo kan iedereen die in grote nood zit
ervaren: deze Psalm gaat over mij. De psalmist was doodsbenauwd, maar ik kreeg het leven
weer. Ook dat wordt uitbundig beschreven. De angst is niet in een klap weg. Hij maakt
langzaam maar zeker plaats voor opluchting. In deze Psalm zitten een paar refreinen. Vers 13a
en 17b horen bij elkaar en de verzen 14 en 18 zijn gelijk. We weten natuurlijk niet hoe
psalmen in het oude Israël geklonken hebben, maar dit soort teksten geven wel een vermoeden. “Ik heb lief”, zegt de Psalmist . Maar de Heer vraagt ook: “Heb je Mij lief?” Zoals Jezus
het eens aan Petrus vroeg: “Heb je Mij lief?” Wat zal dan uw antwoord zijn?
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 12 mei 2019, 4e zondag van Pasen
Voorganger
Collectes
Organiste
Ouderling v. dienst
Lector
Thema
Koster
Oppasdienst

19 mei

Oppasdienst
26 mei
Kindernevendienst

: ds Paulineke Eigenhuis uit Lemele
: 1. Kerk; 2. Bloemenpot; uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
: Margreet van Dorsten-Lopers
: Leny van der Touw
: Klaas Neutel
: “Ik heb U lief”
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Nienke Karsten en Ruth Oosterhuis + Laura Klok
(E-meeting)
: Ritza
: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. H. Visser, Dr. vd Bergstraat 12 en
worden gebracht door Hilly Hoekman.
Meeleven
We wensen allen die ziek zijn Gods zegenende nabijheid toe en kracht om te herstellen.

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. E-meeting volgende week: Koffer
Zondag 19 mei is er al weer een e-meeting, deze keer met als thema koffer.
We zijn allemaal op reis. Tijdens onze levensreis maken we dingen mee, vaak mooie en soms
helaas minder mooie dingen. Van al die ervaringen gaat een deel mee in onze koffer die we
ons hele leven meenemen. Zo is het ook met de Bijbel: welke verhalen zijn ons bijgebleven,
welke personen zijn met ons meegereisd tijdens ons leven. En… wat doen we met deze kennis
in ons dagelijks leven?
Tijdens de dienst leggen we live contact met de kinderen die dat weekeinde op reis zijn met
club. Samen met hen doen we een bijbelquiz. We maken er een soort challenge van: wie weten
het meest over de Bijbel; de kinderen op clubkamp… of de
volwassenen in de kerk?
De dienst begint deze keer om half elf (!). Dat heeft te maken met de
dienst die de kinderen tijdens clubkamp houden. Rond een uur of elf
proberen we de verbinding te leggen met het kamp. Dus is/zijn jouw
kind/kinderen mee op clubkamp? Kom dan zeker naar deze e-meeting!
Wie gaat met ons mee op reis?
Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of ranja én lekkere hapjes. Bij goed weer doen we
dat in de tuin voor de kerk. Voor de voorbereiding van deze high tea zijn we op zoek naar
enkele vrijwilligers. Lijkt het je leuk om de kookgroep hierbij te helpen, meld je dan bij Hillie
Hoekman.
Ter herinnering. Tuinonderhoud rond de kerk.
De tijd van tuinonderhoud breekt weer aan, ook rond de kerk. We moeten ons beraden op
welke manier we dit gaan doen. De oproep voor vrijwilligers wordt steeds genegeerd op een
kleine groep na. Blijkbaar is de betrokkenheid niet groot. We gaan met die kleine groep in
overleg of we het onderhoud op deze manier wel willen blijven doen. De belasting voor de
welwillende groep is groot en niet terecht. Als het zo blijft, moeten we mogelijk het onderhoud
uitbesteden aan een hoveniersbedrijf. U hoort nog.
Met vriendelijke groet
Henk Boer (namens de tuinploeg) Tel. 491645.

Opgelet. Geen maandsluiting.
Op vrijdag 31 mei is er géén maandsluiting in het Kerspel, maar op vrijdag 24 mei.
Voorganger is Vijko Top.
Volgende week
Omdat de E-meeting van volgende week een PKiN-dienst is, zal er dan geen mededelingenblaadje verschijnen.
Liederen:
Voor de dienst

: Lied 216: Dit is een morgen als ooit de eerste
Lied 984: 1,2,5 Gezegend die de wereld schept
Tijdens de dienst : Psalm 66: 1,3 Breek aarde uit in jubelzangen; lied 869: 1,3 Lof zij de
Heer ons hoogste goed; psalm 116: 1,2,3 God heb ik lief; lied 791:
1,2,3 Liefde, eenmaal uitgesproken; lied 908: 1,6 Ik heb U lief, o mijn
beminde; lied 908: 7; lied 650: 1,2,6,7 De aarde is vervuld
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