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Goedemorgen
U nodigt ons,
de tafel staat gereed,
wij lopen rij voor rij
naar wat ons wacht.
Uw woorden klinken,
Uw stem komt naderbij,
Uw brood maakt ons
hier met Uw lichaam één.
Als we de beker
aan elkander geven
doorstroomt in ons
de bloedband
van Uw leven,
We horen
uit Uw mond
het is volbracht!
Coby Poelman-Duisterwinkel
Uit: "Granaatjes met een gouden slot" (2015)
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 11 februari 2018, Heilig Avondmaal
Voorganger
Collectes

: Ds. Vijko Top uit Havelte
: 1. Diaconie; de uitgangscollecte is voor het
bouwfonds
Organist
: Margreet van Dorsten
Ouderlingen v. dienst
: Klaas Klomp en Karel Meine Hoekman
Koster
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 11 februari : Riette Smit
Oppasdienst 18 februari : Rigtje Karsen
(E-meeting)
Kindernevendienst
: Er is geen kindernevendienst

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. L. Bijker, Burg. van Veenlaan 11 en
worden gebracht door Coby van ‘Ende.

Meeleven
Mw. R.F. Klaver-Fortuin, Rembrandtstraat 57 is tijdelijk opgenomen in het zorgcentrum
Nieuw Clarenberg , Groenestraat 38 B 8325 AZ te Vollenhove.
Zullen we aan haar denken....kaartje?
Voorbedeboek
Voorbeden kunnen worden gemeld 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: Henk Duker tel.491365, email: dukertax@hetnet.nl
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.
Huispaaskaarsen
Op het memobord in de hal van de kerk hangt weer de opgavelijst voor huispaaskaarsen en/of
kandelaars. Wilt u een andere kaars bestellen bv. voor een huwelijk of jubileum dan ligt er ter
inzage een catalogus op de boekenplank in de sluis. Voor verdere info: Willy Boer, tel.491645.
Ter herinnering. Kerktelefoon
Goedendag luisteraars, Ik wil graag even meedelen dat het technisch beheer van de kerktelefoon vanaf nu door Ard Mennik waargenomen gaat worden. U kunt Ard bereiken op
telefoonnummer 06-13802413. Bedankt voor de plezierige contacten, groeten Klaas Jan
Heidmeijer.
Ter herinnering. Uitnodiging vandaag
De kerkenraad nodigt u van harte uit om na de morgendienst vandaag nog even na te blijven
voor een korte vergadering onder het genot van een kop koffie of thee. In deze vergadering
willen we graag met u in gesprek over de invulling van het pastoraat in de toekomst. Met voor
iedereen na afloop een kleine verrassing. Namens de kerkenraad, Joke Meinen-Hoekman,
scriba
Voedselbank
In de drie kerken staan bakken klaar voor het inzamelen voor producten voor de Voedselbank
Meppel.
Waar is altijd behoefte aan: rijst, halvarine, margarine, bak/braadproducten, waspoeder,
koffie, thee, koffiemelk, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg.
De Voedselbank Meppel heeft aangegeven dat er in februari extra behoefte is aan
afwasmiddel en allesreiniger.

Ter herinnering. De Millennials . Gelukkig, slim of juist twijfel en innerlijke strijd?
Uitnodiging Kerkcafé 22 februari – 20.00 uur Dorpshuis ‘ De Schalle’
Als we het over Millennials hebben, bedoelen we de jonge mensen die geboren zijn tussen
1980 en 2000. Opgegroeid in een wereld waar internet en welvaart de boventoon voert. Een
gelukkige en slimme generatie. Maar is dit eigenlijk wel zo? Of kent een Millennial ook
twijfel en innerlijke strijd?
In dit Kerkcafé gaan we met elkaar in gesprek over studie
en werk, het sociale leven, religie en wat ons
tegenwoordig allemaal bezighoudt. We gaan dit doen in
een spel- en gespreksvorm, waarbij je jouw Smartphone
nodig hebt. Die vergeet je toch sowieso niet ;-)
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Niet alleen de Millennials zijn welkom deze avond. Ook
iedereen die graag mee wil doen in dit gesprek of meer
wil weten over de dilemma’s en drijfveren van deze
generatie is van harte welkom. We kunnen vast veel van elkaar leren!
Hinke Snoek zal haar medewerking verlenen aan deze avond, die is voorbereid door Lotte
Dijkema, Ben de Boer, Annemarije Hoorn, Helen Bijker, Adriaan Jans Timmerman en Geertje
de Boer. Tot de 22ste!
Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door iedereen. Voor heel Nijeveen en omgeving.
Het gaat om ontmoeten in de breedste zin. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht en ben je
actief bezig met elkaar.
Komende activiteiten Kerkcafé
Op 22 maart staat het thema: ‘LHBT’ centraal tijdens de Regenboogweek Nijeveen. De
Regenboogweek wordt gehouden van 18 tot en met 24 maart 2018.
Op de leesplank
Grijze baard, enthousiast, welbespraakt, weet alles- nee, liever: heel veel- over het menselijk
brein en zal pas stoppen met werken en leren als hij stokoud en volledig uitgeput is: hoogleraar
neuropsychologie, professor Erik Scherder; Antartica, reis naar het einde van de wereld; De
meeste 65-plus-huishoudens met een eigen woning hebben de hypotheekschuld grotendeels of
volledig afbetaald, blijkt uit CBS-cijfers. Maar zij kunnen hun overwaarde niet zo makkelijk
verzilveren. Ouderen zitten klem in eigen huis. Dit en nog veel meer kunt u lezen in het
nieuwste KBO/PCOB-magazine dat op de leesplank ligt.
Volgende week
Omdat de E-meeting van volgende week een PKiN-dienst is, zal er dan geen mededelingenblaadje verschijnen.
Liederen:
Voor de dienst
: lied 218 ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’
Tijdens de dienst : aanvangslied 221: 1 en 3 ‘Zo vriendelijk en veilig als het licht’; lied 655:
1, 2 en 3 ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’; lied 713: 1 en 2 ‘Wij moeten Gode zingen’;
lied 314: 1 en 2 ‘Here Jezus, om uw woord’; lied 314: 3; Zingen lied 654: 1, 2 en 4 ‘Zing nu
de Heer, stem allen in’; lied 321: 1, 6 en 7 ‘Niet als een storm, als een vloed’; lied 650: 1, 2, 3,
4 en 7 ‘De aarde is vervuld’.
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