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Goedemorgen
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 28 oktober 2018
Voorganger
Collectes

: geen, “Sinjael“ verzorgt de gehele dienst
: 1. Kerk; 2. Diaconie; de uitgangscollecte is voor het
Bouwfonds
Organist
: geen, “Sinjael“ verzorgt de muzikale begeleiding
Ouderling v. dienst
: Alie Bouwknegt
Thema
: Niemand zoals jij.
Koster
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 28 oktober : Anneminke Drost en Jorinde Kroes
Oppasdienst 4 november : Nienke Karsten en Ruth Oosterhuis
Kindernevendienst
: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. L. Knol en worden gebracht door Greta
Smit. Vorige week gingen de bloemen naar Dhr. Logtmeijer, Achterveld 38 en werden gebracht door Jeane en Jantje.
Meeleven
We wensen degenen die nog ziek zijn of die een behandeling of een operatie hebben of moeten
ondergaan (ook zij die niet genoemd worden) Gods zegenende nabijheid toe en kracht om te
herstellen.
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.
Vandaag
Vandaag verzorgt de gospelband “Sinjael“ uit Donkerbroek de dienst. De band “Sinjael”

bestaat uit 6 leden. De teksten en liedjes worden door de band zelf geschreven. Het thema van
deze ochtend is: Niemand zoals jij. Mensen zeggen vaak: Je bent bijzonder als je slim bent, of
knap of getalenteerd. God zegt: Jij bent bijzonder om wie je bent! Niks geen voorwaarden!
Alle liedjes worden op de beamer geprojecteerd en kunnen worden meegezongen.
Koffieochtend
Woensdag 31 oktober is er weer een koffie ochtend in één van de zalen van de Gereformeerde kerk. Het is niet zoals gewoonlijk de eerste woensdag van de maand. Meestal is de koffieochtend om de vier weken. De eerste woensdag van de maand is 7 november dat zijn dan 5
weken. Daarom nu deze keer de laatste woensdag van de maand. Dus u bent welkom
woensdagmorgen 31 oktober vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur.
Uniek Concert in Steenwijk
Het Crimean Chamber Choir, uit de Krim (voormalig Oekraïne) komt op zaterdag 3 november naar de Grote Kerk in Steenwijk. Het koor werkt mee aan een concert samen met het
Chr. Mannenkoor Steenwijk t.b.v. het kindertehuis in Oekraïne. Het Crimean Chamber Choir
is een professioneel koor in gemengde samenstelling, opgericht in 1995 en staat onder leiding
van dirigent Igor Mikhailevskiy. Het koor treedt regelmatig in gala op in verschillende Europese landen en wordt beschouwd als één van de beste Europese koren. Ze zijn betrokken bij
het ondersteunen en onderhouden van het kinder- en weeshuis ”Ivanof” in de plaats Simferopol, de Krim. Het is dan ook een unieke gelegenheid dit koor te beluisteren samen met het Chr.
Mannenkoor Steenwijk op zaterdag 3 november in de Grote of Sint- Clemens kerk in Steenwijk. Aanvang 20.00 uur. Entree € 12.50 incl. koffie in de pauze.
IZVOR project van de gezamenlijke kerken
Woensdagavond 7 november, Dankdag, is er eerst om 19:30 uur de kerkdienst in de Hervormde Kerk van Nijeveen. Daarna heeft de gemeente Kolderveen een gemeenteavond. Elles
van der Beek van Izvor komt spreken over het project van 20:30 tot 21:15 uur, dus gelijk na
de kerkdienst. Daarbij is een ieder uitgenodigd, in het Jeugdgebouw van Kolderveen. Ook de
mensen uit de andere gemeentes die interesse hebben. Wanneer Elles uitgesproken is gaat de
gemeente Kolderveen verder met hun vergadering en kunnen de gasten weer huiswaarts.
Gezamenlijk Project IZVOR
Gezamenlijke maaltijd
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd op vrijdagavond 9 november a.s. Het thema deze avond is ‘Een Mediterrane maaltijd’. 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 5 november - uiterlijk 17.00 uur. Bellen of mailen met
Hillie Hoekman, e-mail: cornelishillie@ziggo.nl, telefoon: 492095 of (06) 119 56 760. Met
een hartelijke groet en tot ziens! Kookgroep Nijeveen
Uitnodiging
De kerkenraad nodigt u van harte uit om na de morgendienst van 11 november a.s. nog even
na te blijven voor een korte vergadering onder het genot van een kop koffie of thee. In deze
vergadering komt de AVG (privacywetgeving) aan de orde, evenals SAGA (samenwerking
kerken). Ook wordt de begroting voor het komende jaar aan u gepresenteerd en worden de
lopende zaken kort besproken. Vanuit PKN zijn wij er aan gehouden om een Plaatselijke
regeling te hebben. Dit ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde kerk te
Nijeveen-Havelte -Wanneperveen. Wij hebben nu als kerkenraad met hulp van Jenneke Span

het model ingevuld. Het betreft hier dus een document waarin de bestaande regels en afspraken van onze gemeente in één overzicht zijn weergegeven. De kerkenraad wil u graag in de
gelegenheid stellen om hiervan kennis te nemen. De weken voorafgaand aan de gemeentevergadering leggen we een paar exemplaren achter in de kerk. Ook is er de mogelijkheid om
het thuis gestuurd te krijgen. Even een mail naar: scribaat@gereformeerdekerk.nl en Joke
stuurt u een exemplaar. Op de gemeenteochtend van 11 november 2018 kunt u terecht met
eventuele reacties en vragen. Kortom, genoeg redenen om op 11 november nog even te blijven
na de dienst, noteer daarom alvast deze datum in uw agenda! Namens de kerkenraad, Joke
Meinen-Hoekman, scriba.
Zangdienst Nijeveen 11 november
Het is alweer enkele jaren geleden dat het Hardenberg’s mannenkoor in Nijeveen heeft
gezongen, maar zeker nog niet was vergeten. Het koor bestaat momenteel uit 135 leden, en
staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart. Hij heeft ook koren als Holland
koor en Drechtsteden koor. Het koor heeft als vaste begeleider Ronald IJmker die zijn sporen
al ruimschoots heeft verdiend als organist. Wij nodigen u uit om te luisteren, en samen met het
koor te zingen in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat in Nijeveen. Aanvang is om 19.00
uur, entree is gratis. Aan het eind van de dienst is er een schaalcollecte voor de onkosten van
deze dienst.
Ter herinnering. Gastgezinnen gezocht voor kinderen uit Wit-Rusland
Durft jullie gezin de uitdaging aan………….. en geeft het een kind uit Wit-Rusland een
onvergetelijke tijd? De werkgroep Rusland Kinderhulp Meppel/Staphorst/Nijeveen, gaat in de
periode 20 maart tot 1 mei 2019 voor de 6de keer kinderen uit Wit-Rusland uitnodigen. Deze
kinderen wonen in het zuidoosten van Wit Rusland. Indirect ondervinden zij nog dagelijks de
gevolgen van de desastreuze ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl (1986). Ondanks het feit
dat dit meer dan 25 jaar geleden is. Direct worden de kinderen geconfronteerd met armoede,
opgroeien in één ouder- gezinnen of, erger nog en niet zelden, zonder ouders, of in gezinnen
met alcoholproblemen, werkeloosheid en dergelijke. De werkgroep heeft er bewust voor gekozen om, net als bij de vorige kinderprojecten, die kinderen uit te nodigen die dat het hardst
nodig hebben. De kinderen komen van een viertal scholen uit de regio Gomel die structureel
door onze werkgroep worden ondersteund. De kinderen die wij uitnodigen zijn in de leeftijd
van 9-10 jaar. De kinderen gaan net als de Nederlandse kinderen overdag naar de Oosterboerschool in Meppel. Met de kinderen reizen twee Wit Russische leerkrachten mee die ze les
gaan geven. Daarnaast wordt er, wanneer daar behoefte aan is, ook buitenschoolse opvang
georganiseerd. Voor deze kinderen zoeken wij gastgezinnen, die deze kinderen voor 6 weken
een thuis willen bieden. Wij begrijpen goed dat dit niet iets is, wat je als gezin zo maar even
doet. De werkgroep wil graag samen met u deze uitdaging aan gaan. Wij staan de gezinnen
met raad en daad bij ingeval van vragen of het oplossen van probleempjes. Wilt u graag aanvullende informatie, of overweegt u om u aan te melden als gastgezin dan kunt u contact
opnemen met Coby Nijmeijer, tel. 0611471514, Jan Zondag, tel. 0654245389, Hans de Vries,
tel. 0615392779, Fenneke Knol, tel. 0651376831 of met Gea Dekker, tel. 06-38910139 (bij
voorkeur na 18.00 uur).
Liederen:
Voor de dienst
: speelt Sinjael: Durf te leven & Thuis
Tijdens de dienst : Tienduizend redenen opw 733; Heer ik kom tot U opw 488; Heer U
doorgrond en kent mij opw 518; Abba Vader opw 136; Een rivier vol van vrede; 334 Heer Uw
licht en Uw liefde schijnen; De Here zegent jou.
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