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Goedemorgen
De naam Advent komt van het Latijnse woord Adventus, dat “komst” betekent. Advent, een
inspirerende verwachting, een tijd die nieuwe energie geeft. Op weg naar Kerst. Stap voor stap
op weg naar het ware Licht. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en
een goede dienst toegewenst.

Zondag 23 december 2018, 4e advent
Voorganger
Collectes

: ds. K. Jonker uit Steenwijk
: 1. Kerk; 2. Diaconie; de uitgangscollecte is voor het
Bouwfonds
Organist
: Jannes Lopers
Ouderling v. dienst
: Jan Roelof Klaassen
Lector
: Jannette Klok
Koster
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 23 december : Nienke Karsten en Ruth Oosterhuis
Oppasdienst 30 december : Ritza
Oppasdienst 6 januari
: Johanna vd Linde
Kindernevendienst
: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat
Meeleven
Opgenomen in het ziekenhuis te Meppel, Dhr. H. Dekker, ‘t Kerspel kamer 15
Overleden
Op 16 december is Mw. A. de Roo- Reinds, Burg. Weimalaan 19 op 80 jarige leeftijd
overleden. Afscheidsdienst heeft op vrijdag 21 december plaats gevonden en Ds. Vijko Top
heeft de dienst geleid.
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. Kerstmusical vanmiddag
Je wilt toch zien hoe iedereen op de foto komt?! De kinderen van de
zondagschool van de Hervormde kerk van Nijeveen en de
Kindernevendienst van de Gereformeerde kerk zijn samen elke
zondagochtend en woensdagmiddag aan het oefenen geweest! Jullie
zijn allemaal van harte welkom om de Kerstmusical ‘Het
familieportret’ te komen bekijken vanmiddag om 16.00 uur in de
Gereformeerde kerk. Toegang is gratis, wel is er een
openschaalcollecte bij de uitgang.
Ter herinnering. Zondagmorgen 30 december
De kerkenraad heeft besloten om op zondagmorgen 30/12 geen dienst te houden in onze kerk
i.v.m. de organisatie van het Vijko Top 2000 event om 14.30 uur in onze kerk. In de Hervormde kerken van Kolderveen en Nijeveen is op zondagmorgen 30/12 gewoon dienst, u bent daar
van harte welkom.
Oudejaarsdienst, let op de aanvangstijd
In het kerkblad staan twee verschillende aanvangstijden vermeld voor de Ouderjaarsavonddienst (31 december) in de Herv Kerk Nijeveen. We houden de tijd achterop Drieluik aan! Dus
19.00 uur.
Diensten de komende weken
Kerstnachtdienst 24 dec: voorganger ds J. Stap, 20.30 uur, locatie: bij de molen.
Eerste kerstdag: voorganger ds. Vijko Top, "de Bazuin" uit Meppel werkt mee in deze dienst.
Zondag 30 dec.: TOP2000 dienst om 14.30 uur, voorganger Vijko Top.
Maandag 31 dec. oudejaarsdienst om 19.00 uur, voorganger da. Marjan van Hal , locatie
Hervormde kerk Nijeveen
2019: op 6 januari nieuwjaarsbegroeting / voorganger ds. Peter van Heiningen
Koffieochtend
Op woensdag 2 januari 2019 is er weer een koffieochtend. Dat is de eerst in het nieuwe jaar.
In het nieuwe jaar is er altijd op de eerste woensdag van de maand een koffieochtend. U bent
welkom zoals gewoonlijk om 10 uur tot ongeveer 12 uur in één van de zalen van de Gereformeerde kerk.
Uitnodiging Kerkcafé
De kerk café avond van 9 januari is in De Schalle en niet in de Geref. Kerk
woensdag 9 januari – 20.00 uur Dorsphuis ‘De Schalle’ - bovenzaal
Het beste en het lastigste uit jezelf halen
Mensen zijn altijd op zoek geweest naar wie ze zelf zijn en naar hun plaats in de wereld. Het is
een zoektocht die nooit ophoudt, want de wereld verandert voortdurend en wij mensen
veranderen mee. In onze zoektocht staan we op de schouders van generaties voor ons. Zij
hebben ons levenservaring doorgegeven, wij voegen onze belevenissen daaraan toe.
Nieuw in onze tijd is bijvoorbeeld de wens en noodzaak om onszelf te ontplooien in onze
relatie en op ons werk. We willen het beste uit onszelf halen. Dat is een mooie uitdaging én

vraagt veel van ons. Want als we zoeken naar het beste in onszelf, stuiten we onherroepelijk
ook op onze lastige kanten. Hoe gaan we met beide om?
Aukje Westra gaat in deze bijeenkomst van het kerkcafé met ons in gesprek over de zoektocht
naar wie we zijn. Zij haalt haar inspiratie uit eeuwenoude wijsheidsverhalen. Ze brengt structuur aan in het gesprek met behulp van een modern model uit de wereld van de psychologie.
Aukje Westra werkt als predikant in Havelte en heeft na haar studie theologie de Hboopleiding Psychosynthese afgerond en zich enkele jaren verdiept in PRI (Past Reality
Integration). Iedereen is van harte welkom!
Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door iedereen uit heel Nijeveen en omgeving.
Het gaat om ontmoeten in de breedste zin van het woord. In het kerkcafé wordt gepraat,
nagedacht en ben je actief bezig met elkaar. Deze avond wordt voorbereid door Herma
Klaassen, Gea Veeloo, Aukje Westra, Geertje de Boer (deboery@kpnmail.nl). Tot ziens in het
Kerk Café!
Ter herinnering. Russische en Griekse iconen
Tot begin februari 2019 is er een unieke tentoonstelling van Russische en Griekse iconen in
het Drukkerijmuseum van Meppel. De ruim twintig authentieke iconen uit de zeventiende tot
en met de twintigste eeuw zijn afkomstig van het Iconenmuseum te Kampen. De op ambachtelijke wijze tot stand gekomen iconen hebben een christelijke achtergrond en verwijzen naar
Bijbelse figuren, heiligen of feestelijke gebeurtenissen binnen de oosters - orthodoxe kerk. Met
het schilderen van iconen op een houten, metalen of ivoren achtergrond wordt verwezen naar
een andere niet stoffelijke wereld. Deze eeuwenoude traditie – met een korte onderbreking
tijdens het sovjet tijdperk - wordt nu nog steeds toegepast. Deze schilderkunst vormt een
belangrijk onderdeel binnen de christelijke kerken, die de Byzantijnse ritus volgen. Tijdens de
plechtige handelingen in de kerk is de beeldtaal minstens zo belangrijk als het gesproken
woord. Een kenmerk van iconen is dat ze niet zijn gesigneerd omdat de verwijzing naar de
spirituele wereld centraal staat en niet de maker. Naast deze bijzonder fraaie iconententoonstelling van vooral objecten uit Oost - Europa is er ook hedendaags werk te zien van iconenschilders uit de directe omgeving van Meppel. De expositie is met de museumjaarkaart gratis
toegankelijk, inclusief museumbezoek.
Volgende week
Omdat er zondag 30 december geen ochtenddienst is in onze kerk en er ’s middags de Top
2000 PKiNdienst is, zal er dan geen mededelingenblaadje verschijnen.
Liederen:
Voor de dienst

: Nieuwliedboek 466: 1 t/m 3 O wijsheid, daal als vruchtbare taal! (o
kom, Emmanuël)
Nieuwliedboek 438: 1 God lof! Nu is gekomen Gods aangename
tijd:…
Tijdens de dienst : Nieuwliedboek 444: 1 t/m 5 Nu daagt het in het oosten; Nieuwliedboek
441: 1, 4 en 10 Hoe zal ik u ontvangen, wat wordt mijn eerste groet?; Nieuwliedboek 751: 1,
3, 4 en 5 De Heer verschijnt te middernacht!; Nieuwliedboek 939: 1 t/m 3 Op U alleen, mijn
licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop; Nieuwliedboek 442: 1 en 2 Op U, mijn Heiland, blijf ik
hopen.

We wensen u en jou flonkerende kerst
kerstdagen
stdagen met veel liefde, licht ,warmte
,warmte en
het ervaren van Gods liefde, ook in het komende nieuwe jaar.
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