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Goedemorgen
In Lucas 14 vers 7 – 11 gaat het om een feestelijke maaltijd. Jezus zag dat een aantal gasten de
beste plaats aan tafel uitzocht. In die tijd lagen de gasten op rustbanken. De ereplaatsen waren
aan het hoofdeinde van de tafel of in het midden van de middelste rustbank. Criteria waren ambt
of vermogen. Pas later, na 300, gold ook de leeftijd als criterium. Voorname gasten kwamen
later. De gastheer had echter het recht de gasten zo te rangschikken als hij wilde. Maar een aantal
gasten heeft zich in dit verhaal al van de beste plaatsen voorzien. Het verhaal heeft een dubbele
laag. Lucas schrijft allereerst een heel sociaal evangelie. Menselijke verhoudingen komen daarin
vaak voor; hoe we met elkaar omgaan. Het gaat over omgangsvormen. Daarnaast is het een
spiegel voor onze omgang met God. De bruiloft is ook het beeld van het moment dat God ons bij
zich uitnodigt en het hier op aarde klaar is. Een moment waarin het niet meer gaat om onze
status, onze prestaties of onze kennis, maar we beoordeeld worden en uitgenodigd worden op
onze intenties. Dat betekent: wie we willen zijn voor anderen en voor God.
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.
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Zondag 1 september 2019
Ds H. Linde uit Hoogeveen
1. Kerk; 2. Diaconie; uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
Jannes Lopers
Adriaan Jans Timmerman
Anje Lalkens
Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Rigtje Karsen
Angelique Oosterhuis
Er is vandaag kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. G. van Dijk-Kooiker, Ds.van
Halsemastraat 12/30 en worden gebracht door Jantje Kroes.

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.
Kom ook…en zing mee… tot zijn eer !
Zondag 8 september is er weer een Roept u maar zangdienst in de Gereformeerde kerk van
Nijeveen. Ditmaal zijn er twee bekende Nijeveeners die u zullen begeleiden: op orgel Ruth Pos
en op piano Renee Kolsters. Het zal dus ook zeker muzikaal een boeiende avond worden met
die twee. Deze avond is weer de eerste van een serie zangdiensten in Nijeveen, die om 19.00 uur
beginnen en gratis toegankelijk zijn. Er is een schaalcollecte bij de uitgang.
Welkom namens de zangdienst commissie van de gezamenlijke kerken Nijeveen/Kolderveen.
Mannen gezocht voor oratorium
Het Chr. Mannenkoor Steenwijk gaat het Kerstoratorium ”Een nieuw begin” van Johan
Bredewout, tekst Hans de Ruiter, uitvoeren.
Dit zal plaats vinden op 20 december 2019 in de Grote- of Sint Clemens Kerk te Steenwijk.
Het mannenkoor zal dit oratorium uitvoeren met een aantal musici en een spreekstem.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Marco Hoorn.
Voor dit evenement zoeken wij mannen die op projectbasis hieraan mee willen werken.
Deelname is geheel vrijblijvend en uiteraard kosteloos. Vanaf 3 september zal iedere
dinsdagavond voor dit Kerstoratorium geoefend worden. Sluiting om in te schrijven voor
deelname is 17 september.
Houd je van zingen, zing dan mee met het mannenkoor en kom naar de ”Meenthehof ” te
Steenwijk. De koorrepetitie begint om 19.45 uur en eindigt om 21.45 uur en je kunt dit
oratorium meezingen op vrijdag 20 december bij het concert van het ”Chr. Mannenkoor
Steenwijk” aanvang 19.30 uur.
Voor meer informatie:
Harm Kroes, tel : 0621 800 578

Hans Maring, tel: 0521 515 213.

Meeleven
Mw. J. Kroes-Mondria, Scheerweide 5, verblijft in de Schiphorst, afd. Lindenhorst,
Hoogeveenseweg 40 A 7943 KC te Meppel.
Dhr. J. Winters, Kerspel, kamer 4, heeft een operatie ondergaan in Zwolle maar is nu weer thuis.
Mw. J. Kroes-Mondria, Weidelint 36, heeft een heupoperatie gehad in Zwolle en verblijft nu in
Reggersoord, afd. 2 kamer 7, Reggersweg 1 7343 KC te Meppel.

Koffieochtend
Nu de vakantietijd weer voorbij is starten we ook weer met een koffieochtend.
Het is altijd de eerste woensdag van de maand. Woensdag 4 september bent u welkom om 10
uur in één van de zalen van de Gereformeerde kerk. Soms heeft iemand een vraag over kerk of
maatschappij en wil dan graag weten hoe of een ander daar over denkt. Weet dat u bent van harte
welkom bent.

Voorbedeboek
Voorbeden kunnen in het voorbedeboek worden geschreven of gemeld worden in de kerkenraadskamer.

Voedselbank
Meer Nederlanders maken gebruik van de voedselbank. Dat blijkt uit een halfjaarlijkse enquête
onder voedselbanken. Mensen die gebruikmaken van de voedselbank ontvangen wekelijks
voedingsmiddelen met een gemiddelde waarde van zo'n 43 euro. In de eerste helft van 2019
maakten ongeveer 35.500 huishoudens gebruik van de voedselbank. Dat is 8 procent meer dan in
dezelfde periode vorig jaar. Het aantal kinderen dat hulp kreeg, steeg met bijna 7 procent.

Contactpersoon pastoraat
Contactpersoon pastoraat : Mw. Sita Zuidema Dorpsstraat 137 tel. 491512 / 06-10778946
e-mail: eppezuidema@hetnet.nl

Ook werden meer alleenstaanden, eenoudergezinnen en ouderen geholpen. Dit zou komen
doordat de kosten van levensonderhoud harder zijn gestegen dan de pensioenen en AOW.
Dit meldde de NOS afgelopen 20 augustus. U zult begrijpen dat door de toename van cliënten
van de voedselbank er ook meer vraag is naar producten. Zeker in deze periode waarin de vraag
naar producten doorgaat, maar waarin er door de zomervakantie minder wordt aangeleverd.
Daarom weer deze oproep voor de Voedselbank Meppel. Er is behoefte aan langer houdbare
artikelen zoals: rijst, halvarine, margarine, bak/braadproducten, waspoeder, koffie, thee,
koffiemelk, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg. De Voedselbank Meppel
heeft verder aangegeven dat ze in september vooral graag koffie en thee zouden ontvangen Ook
u kunt meehelpen om te zorgen voor pakketten met afwisselende producten.
Hoe kunt u meedoen?
U kunt een keuze maken uit de bovenstaande producten en die inleveren in de kratten die in de
drie kerken van Nijeveen en Kolderveen staan. Of u kunt uw producten inleveren op woensdag
4 september van 19.00 – 21.00 uur, bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13. U doet toch ook
mee ?! Namens de klanten van de Voedselbank Meppel, bedankt voor uw steun!
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Gezamenlijke maaltijd
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd op vrijdagavond
13 september a.s.
Het thema deze avond is ‘Een Frisse Start’. De koks hebben heerlijke
gerechten 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 9 september - 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
Op de leesplank
De financiële situatie van veel senioren in Nederland blijft zorgelijk. Ruim een miljoen ouderen
zijn financieel kwetsbaar, in het bijzonder mensen zonder eigen vermogen en aankomende
pensionado’s; onze samenleving heeft geen positief beeld over de ouderdom. We willen graag
oud worden, maar geen oudere zijn. Jong is in onze cultuur de norm. Maar daarmee missen we
de meerwaarde van de senior. Waar is de wijze oudere gebleven? Dit en nog veel meer kunt u
lezen in de het nieuwste KBO/PCOB magazine dat weer op de leesplank ligt.
Liederen:
Voor de dienst
Tijdens de dienst

: Lied 315
: Psalm 84:1, 5; Lied 281: 1; Lied 281:2, 3, 6; Lied 305; Lied 990:
1, 2, 4, 5; Lied 326: 1, 2, 3, 6; Lied 840; Lied 364: 1, 6; Lied 422.
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