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Goedemorgen
Jezus gaat naar de stad Jericho. Als grensplaats was Jericho een belangrijk tolkantoor. Daar
ontmoet Jezus Zacheüs. Een man met een veelvoorkomende naam, die vertaald moet worden
met “de rechtvaardige”. Deze man is oppertollenaar, dat wil zeggen hoofd van een groep
mensen die de tollen in Jericho gepacht hadden. Het is bekend dat de tollenaars zich bedienden
van frauduleuze praktijken. Deze Zacheüs is klein van stuk, maar wel nieuwsgierig en klimt
daarom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien. Een boom, gemakkelijk om in te
klimmen met bladeren die lijken op die van een eikenboom. Jezus ziet Zacheüs en naar het
plan van God moet Christus in het huis van deze tollenaar komen. Voor hem is de heilstijd
aangebroken. In schril contrast tot de vreugde van de tollenaar, staat het gemopper van de
mensen in Jericho. Hier is weer sprake van de ergernis van de eigengerechtigde mens tegen het
het heilshandelen van God in Jezus. De tollenaar is immers een zondig mens. Binnengaan in
het huis van zo iemand betekende jezelf verontreinigen en delen in diens zonde. Maar de
houding van Jezus ten opzichte van de tollenaar bewerkt in het leven van Zacheüs een geweldige ommekeer. Hij wordt bevrijd van zijn ik-zucht tot een nieuw leven van dankbaarheid.
Zacheüs erkent Jezus als de Here over zijn leven. Hartelijk welkom allemaal, in het bijzonder
de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 3 september
Voorganger
Collectes
Organist
Ouderlingen v. dienst
Koster
Oppasdienst
Oppasdienst

3 sept
10 sept

: Mevr. Liesbeth Winters-Jonas uit Kraggenburg.
: 1. Kerk; 2. Diaconie; de uitgangscollecte is voor het
bouwfonds
: Marjo Withaar
: Alie Bouwknegt-Pool en Leny van der Touw
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Rigtje Karsen
: Yvonne v.d Linde

Kindernevendienst
: Er is weer kindernevendienst. Wanneer er vanwege de vakantie
nog weinig kinderen zijn, dan kunnen de kleintjes naar de oppas.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. en Mw. Nijboer-Eppinga, Polderstraat
22 en worden gebracht door Dinie Spijkerman.
Meeleven
Dhr. J. Klaassen, Rembrandtstraat 12 is ernstig ziek, heeft veel pijn en krijgt hier medicatie voor.
Dhr.J.de Roo, Burg. Weimalaan is opgenomen voor onderzoeken o.a. darmonderzoek.
We wensen degenen die nog ziek zijn of die een operatie moeten ondergaan (ook zij die niet
genoemd worden) Gods zegende nabijheid toe en kracht om te herstellen.

Huwelijk
Op 15 sept. a.s. gaan Tiemer van Gijssel en Chatharina Vaatjes trouwen. Zij wonen aan de
Weth. Huismanstraat 3 te Wanneperveen. Wij wensen het bruidspaar een heel fijne dag toe.
Voorbeden
Voorbeden kunnen in het voorbedenboek 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: 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.
Deze dienst
In deze dienst zal mevr. Liesbeth Winters-Jonas uit Kraggenburg voorgaan en niet mevrouw
W.J. Doornenbal uit Kampen zoals vermeld staat in de Drieluik. Ook stond vermeld dat de
heer Visser organist zou zijn, maar dat is in deze dienst Marjo Withaar.
Volgende week
Volgende week vieren we het Heilig Avondmaal (lopend). Voorgangster is dan Mevr. Da.
Marloes van Doorne-Wolfs uit ’t Harde.
Kerktelefoon
De afgelopen tijd zijn er problemen met het zenden van de kerktelefoon geweest. De oorzaak
was een zware onweersbui eind juli. De zender is vervangen, evenals het modem. Ook is bij
een thuisluisteraar de ontvanger vervangen. Afgelopen zondag wilde de zender niet opstarten,
maar we verwachten ook dit probleem gevonden te hebben. Vanaf nu zou het weer als vanouds moeten werken.
KJ Heidmeijer.
Koffieochtend
Op de eerst woensdag van de maand is er weer een koffieochtend. De eerste
zal dan dus zijn woensdag 6 september, vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur.
Onder het genot van een kopje koffie even weer bijpraten. U bent van harte
welkom!
Voedselbank
Ook deze week doen we weer een beroep op u. Om een meer gevarieerd pakket aan te kunnen
bieden is er bij de Voedselbank Meppel behoefte aan langer houdbare artikelen zoals: rijst,
halvarine, margarine, bak/braadproducten, waspoeder, afwas/schoonmaakmiddelen, koffie,
thee, koffiemelk, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg.
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 op de onderstaande
inleverdatum. De inleverdatum voor de komende periode is: woensdag 6 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!
Tuinonderhoud rond de kerk
Op zaterdag 9 september willen we weer van 9 tot 12 uur tuinwerkzaamheden uitvoeren,
heggen fatsoeneren, schoffelen en opruimen. De oude begraafplaats achter de kerk zal de
meeste aandacht krijgen. Voor koffie etc. wordt gezorgd. Van harte welkom.
Aanbieding struiken
Om het onderhoud te vereenvoudigen, zal er meer gras worden ingezaaid en daarom zal
midden september voor de kerk en opzij van de kerk (o.a. oude plaats jeugdhonk) gerooid
worden. Struiken, heesters enz. worden verwijderd om plaats te maken voor gras. Iedereen die
belang heeft bij struiken, heesters, coniferen enz. wordt in de gelegenheid gesteld om die zelf
uit de grond te halen. Neem daarvoor contact op met Henk Boer of Roelof Bouwknegt of de
koster van de kerk.
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Zangdienst volgende week
Op zondag 10 september zal op orgel/piano Harold Kooij ons op zijn onnavolgbare wijze
begeleiden, samen met Jacco van Beek op de trompet. Een heerlijk muzikaal stel dat zeker zal
bijdragen aan een geslaagde zangavond. Wij beginnen om 19.00 uur, de entree is gratis. Aan
de uitgang is een schaal collecte. Wij hopen ook u daar te mogen ontmoeten.
De zangdienst commissie Nijeveen-Kolderveen
Ter herinnering. Persbericht. Johannes de Heer koor
Het succesvolle Johannes de Heerkoor krijgt een vervolg in 2018. De derde editie staat in het
teken van Geloof, Hoop en Liefde. Johannes de Heer heeft prachtige liederen over dit thema
geschreven en gecomponeerd. Het belooft dus weer een mooi inhoudsvol seizoen te worden.
Het landelijke koor repeteert 3 x op 8 locaties, waaronder Doornspijk en treedt daarna op als
één koor (ongeveer 600) in Apeldoorn, Kampen en De Doelen (Rotterdam) in het voorjaar
2018. Waarna in de zomer op 14-16 juni nog een 3-tal optredens zijn in Duitse Kathedralen.
Op de concertlocaties doen verder mee: het mannenkoor Stereo uit Genemuiden, Het Urker
kinderkoor in klederdracht en een aantal solisten, o.a. Harm Hoeve en Noortje van Middelkoop. Meezingen met dit koor is een geweldige ervaring. Het is heel bijzonder om samen met
zoveel mensen de rijke inhoud van de liederen zingend over te brengen. Het geheel staat onder
muzikale leiding van Wim en Wilbert Magré. Ben je ook enthousiast geworden, geef je dan zo
snel mogelijk op via de site: Johannes de Heer koor.nl. De kosten zijn 69 euro per persoon.
Op de site zie je ook wat je daarvoor ontvangt.
Liederen:
Voor de dienst
: Gezang 448: 1,2 en 3; Lied 216 Dit is een morgen als ooit de eerste
Tijdens de dienst : Lied 221: 1 en 3 Zo vriendelijk en veilig als het licht; Klein Gloria; Opw.
244; Lied 657: 1 Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht; Lied 186: 1 en 2 Er is
geen plaats; Wil je opstaan en mij volgen (lied uit Iona); Lied 416 Ga met God en hij zal met
je zijn.
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