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Goedemorgen
Met Pinksteren lijken de buitenstaanders in verlegenheid, maar ligt de verlegenheid meer bij
de gelovige mensen zélf te liggen. Een kleine groep mensen, maar 120 mensen, bezield door
Jezus. En dan vuur uit de hemel - een vlam die zich razendsnel verspreidt en de een na de
ander aansteekt tot vuurvlammen zichtbaar zijn op alle 120 mensen. Jezus gaat een weg met
deze doodgewone mensen van toen. Verwacht geen vuur en windvlagen net als toen. Maar als
je gelooft dat God ook met ons, in onze situatie, een weg kan vinden en een nieuw begin kan
maken …. Pinksteren is niet bedoeld om ons verlegen en machteloos te maken; begin maar
eens met blij te worden over wat je mag geloven. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten
in ons midden, en een goede dienst toegewenst.
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Kindernevendienst

: ds. Jelle de Kok uit Wilsum
: 1. Zending; 2. Kerk; uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
: : Klaas Klomp
: : Duurzaam op weg, vergeet niet te stekkeren
: Christelijke brassband "de Woldklank" uit Steenwijkerwold olv
Karel Jager
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Laura Schra
: Johanna vd Linde
(tentdienst feestweek)
: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Fam. A. Bijker, Lijsterstraat 11 en worden
gebracht door Betsy Wamsteeker.
Meeleven
Mw. J. Kroes-Mondria, Scheerweide 5 is ter observatie opgenomen in de Schiphorst afd.
Dickninge.
Geboren
Op 2 juni is Fleur Grietje geboren, dochter en zusje van Laura, Klaas, Noa en Jurre Schra,
Burg. Haitsmalaan 10.
Op 3 juni is Finn Julian geboren, zoon van Rianne Brouwer en Ronald Lankhorst, Schoutstraat
29.
We willen hen namens de gemeente van harte feliciteren en dat het mag opgroeien als kind
van God.

Storm
We wensen alle mensen sterkte die op wat voor manier dan ook stormschade hebben opgelopen.
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.
Dienst vandaag
Vandaag verzorgt de Christelijke brassband “De Woldklank” uit Steenwijkerwold de muzikale begeleiding. Deze brassband is opgericht op 1 september 1923. De bijna 96 jarige brassband staat onder leiding van Karel Jager. Hun werkgebied omvat de dorpen Steenwijkerwold,
Tuk, Witte Paarden en Willemsoord. Maar ook ver daarbuiten geven ze optredens, zijn ze
regelmatig te beluisteren in kerkdiensten en aanwezig bij dorpsfeesten.
In de brassband worden de volgende instrumenten bespeelt: cornet, hoorn, bas, bugel, bariton,
trombone, euphonium en slagwerk. Het orkest bestaat momenteel uit ongeveer 25 leden.
Volgende week
Volgende week is er in de feestweek de tentdienst. Voorganger is ds Jan Stap. Aanvangstijd is
11.00 uur.
Ter herinnering. Gemeentevergadering
Zondag 26 mei hebben we de gemeentevergadering gehouden en in deze vergadering zouden
de jaarcijfers gepresenteerd worden. Maar door een ongelukkige val was onze boekhouder
tijdelijk uitgeschakeld en konden de cijfers niet op tijd klaar zijn. In de afgelopen vergadering
is daarom besloten om nog een extra gemeentevergadering te houden met als enige agendapunt de jaarcijfers, en wel op zondagmorgen 30 juni na de morgendienst.
Mocht u de cijfers vóór de vergadering in willen zien, dan zijn deze op te vragen bij de scriba.
Joke Meinen-Hoekman
Ter herinnering. Nieuwe ambtsdragers
Op de gemeentevergadering van 26 mei werd bekend gemaakt dat Robert Oort en Nico Hoekman bereid zijn gevonden om het ambt van diaken op zich te nemen en dat Klaas Drost bereid
is om het ambt van ouderling op zich te nemen.
Kort daarna werd Anje Lalkens bereid gevonden om het ambt van scriba op zich te nemen.
We zijn blij dat met de inzet van deze mensen de vacatures in de kerkenraad weer worden ingevuld. De procedure over de wisseling van ambtsdragers komt in het volgende kerkblad.
Joke Meinen-Hoekman

Voedselbank
Geen kind hoeft in Nederland op straat te slapen vanwege geldgebrek. En als je ouders arm
zijn, kun je hier gewoon naar school en de dokter. Toch is er kinderarmoede in Nederland.
1 op de 10 Nederlandse kinderen leeft in armoede, volgens berekeningen van het Sociaal en
Cultureel Planbureau. Kinderen die geen warme winterjas hebben, op hun verjaardag niet
kunnen trakteren en maar één maaltijd per dag krijgen. Kortom, kinderen die iedere dag
worden geconfronteerd met het geldgebrek van hun ouders. En alle stress die daarbij hoort.
Een simpele zin: en maar één maaltijd per dag krijgen. Geen ontbijt, geen lunch. Zonder
ontbijt is het bijvoorbeeld moeilijk leren op school. De Voedselbank verzorgt voor de
allerarmsten wekelijks een voedselpakket. Maar om te kunnen helpen, heeft de Voedselbank
uw steun nodig. Ook deze week doen we daarom voor de Voedselbank 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, koffie, thee, koffiemelk, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg.
De Voedselbank Meppel heeft verder aangegeven dat ze in juni ook graag waspoeder en
wasmiddel zouden ontvangen. Ook u kunt meehelpen om te zorgen voor pakketten met
afwisselende producten.
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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. Ook kunt u de producten inleveren op
woensdag 12 juni 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!
Op de leesplank
Omzien naar elkaar. We doen het uit liefde voor de ander. Ook als die ander ziek wordt en je
ineens mantelzorger bent. Best pittig. De kunst is om ook goed voor jezelf te blijven zorgen.
Regelen dat iemand anders af ten toe een deel van de zorg overneemt. Even bijtanken; De
vrouw van Cees (78) heeft alzheimer en verblijft al jaren in een verpleeghuis. Dat hij een
vriendin heeft, valt niet goed bij een deel van de familie. Hij had gehoopt op meer begrip; in
de rubriek “De betekeniszoekers” worden mensen belicht die na hun vijftigste levensjaar een
grote ommezwaai in hun leven maakten om zo meer betekenis te vinden. Meer dan 20 jaar had
een echtpaar een brillen- en hoortoestellenwinkel. De commerciële inslag waartoe ze door
verzekeraars werden gedwongen, lag hen niet. Maar de omgang met mensen vonden ze mooi.
Ze sloten hun winkel en zijn nu officier bij het Leger des Heils. Dit en nog veel meer kunt u
lezen in het juninummer van het KBO/PCOB-magazine dat op de leesplank ligt. Neem eens
een exemplaar mee, ze liggen er voor.
Mededelingenblaadje volgende week
Omdat de tentdienst van volgende week een PKiN-dienst is, zal er dan geen mededelingenblaadje verschijnen.
Liederen:
Voor de dienst
Tijdens de dienst

: Psalm 150:1,2
: Nieuwe liedboek 672:1,2,3 Kom laat ons deze dag bezingen;
Nieuwe liedboek 672:4,6,7 Gij liefdevuur van God; Nieuwe
liedboek 670:1,2,3,6 Kom Schepper God, o Heilige Geest;
Gez. 675:1,2 Geest van hierboven; Nieuwe liedboek 425: Vervuld
van uw zegen gaan wij onze wegen; Nieuwe liedboek 415:3
Amen, amen, amen, dat wij niet beschamen.
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