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Goedemorgen
Zingen. Het zingen is maar niet een aardige bijkomstigheid in de kerk, een versiering aan de
rand van onze diensten. Nee, zingen is wezenlijk voor de kerkdienst en voor het geloof. Zingen
en geloven horen bij elkaar. Zijn er kerkdiensten waarin niet gezongen wordt? Psalm 98 zegt
het toch net iets anders: 'Zingt voor de Heer een nieuw gezang, want Hij heeft wonderen
gedaan.' Het zijn Gods wonderen, Gods Woord en Gods daden, die het zingen in ons losmaken. Psalm 98 is een lofzang op de trouw en goedheid van God. De psalm roept op om een
nieuw lied te zingen. God is een verrassende God. Waar Hij werkt, gebeurt er iets nieuws. Als
je deze psalm leest, zie je als het ware een menigte mensen voor je die allemaal blij zijn. Waar
komt die blijdschap vandaan? Lees vers 2 maar. De Heer heeft Zijn heil bekend gemaakt. Hij
heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid. Tegenover de ontrouw van de mensen staat de
Verbondsgod die nooit verandert. Hij is gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid dezelfde. Hij
verandert nooit. Maar als je denkt, het zingen is me vergaan. De psalm zegt: er is een reden.
Hij heeft wonderen gedaan. Meervoud. Wonderen. Uitleggers denken aan diverse wonderen
uit de geschiedenis van Israël. Zoals de tien plagen en de uittocht uit Egypte. Een pad door de
zee. Zowel in het Oude Testament als in het latere Nieuwe Testament zijn wonderen terug te
vinden. Ik kan het niet? Kijk om je heen. Kijk in je eigen leven. Zijn er geen wonderen?
Redenen om te zingen. Kun je zingen, zing mee. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten
in ons midden, en een goede dienst toegewenst.
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: mevr. E. Winters-Jonas uit Kraggenburg
: 1. Werelddiaconaat; de uitgangscollecte is voor het
Bouwfonds
: Arjan Kroes
: Klaas Klomp
: “Lof aan God”
: Christelijk Mannenkoor Steenwijk olv Marco Hoorn
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Laura Schra
: Angelique Oosterhuis
: Er is kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. G. Pors, Oostercluft 35 te Steenwijk en
worden gebracht door Jantje Kroes.
Meeleven
We wensen allen die ziek zijn, 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.
Dienst volgende week
Volgende week vieren we Heilig Avondmaal. Voorganger is da. A. Westra uit Havelte.
De cantorij werk mee in de dienst.
Collecte voor vandaag
Door omstandigheden ( E-meeting en KSG dienst) waren er de afgelopen weken geen
mededelingenblaadjes. Daardoor konden we de belangrijke collecte voor vandaag, namelijk de
WERELDDIACONAAT collecte niet eerder onder uw aandacht brengen! Dus VAN HARTE
AANBEVOLEN! Mocht u uw bijdrage per bank willen overmaken dan kan dat uiteraard ook!
(rek . nr NL94RABO0341813753 ) graag met vermelding WD Collecte.
De diaconie.
Gezamenlijke maaltijd
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd
op vrijdagavond 8 februari a.s.
Het thema deze avond is ‘Winters Spektakel’. De koks hebben heerlijke,
winterse kost voor u bereid. Vanaf 18.30 uur staat er een drankje klaar in de
Gereformeerde Kerk. Waarna we om 19.00 uur gezellig samen aan tafel gaan.
De kosten zijn: € 6,- per persoon en € 3,- per kind. Het derde en daaropvolgende kind (van
hetzelfde gezin) is gratis.
U kunt zich opgeven voor maandag 4 februari - uiterlijk 17.00 uur. Door te mailen of bellen
met Hillie Hoekman, e-mail: cornelishillie@ziggo.nl – telefoon: 492095.
Met een hartelijke groet en tot ziens!
Kookgroep Nijeveen
Koffieochtend
Woensdagmorgen 6 februari is er weer een koffieochtend. U bent welkom
vanaf 10 uur tot plusminus 12 uur in de Gereformeerde kerk.
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!
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
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
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.
Liederen:
Voor de dienst
: liedboek 868: 1 en 2 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.
Tijdens de dienst : liedboek 634: 1 U zij de glorie, opgestane Heer; Samenzang liedboek
305: 1 Alle eer en alle glorie; liedboek 305:3 Alle eer en alle glorie.

Mededelingen zondag 3 februari 2019
jaargang 16 nr. 3

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

