Mededelingen zondag 28 april 2019, jaargang 16 nr. 13
(www.gereformeerdekerk.nl)
Goedemorgen
Thomas had bij hoog en bij laag verzekerd: nooit zal ik geloven als ik Jezus-in-levende-lijve
zie en aanraak. Vandaag is Jezus er plotseling opnieuw. Zonder dralen stapt de Heiland op
Thomas toe en zegt: Kijk maar en raak maar aan. Met geen woord lezen we ervan of Thomas
de Meester aanraakte. Wat moet Thomas er toe hebben gebracht om zo indrukwekkend toch te
geloven? Ja, Jezus weet van ons ongeloof. Ook het ongeloof is verzoend door zijn sterven.
Ook het ongeloof is vanaf heden dood en begraven. Welkom allemaal, in het bijzonder de
gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 28 april 2019, 2e zondag van Pasen
Voorganger
Collectes
Organisten
M.m.v.
Ouderling v. dienst
Koster
Oppasdienst
5 mei
Oppasdienst 12 mei
Kindernevendienst

:
:
:
:
:
:

de heer Harm Feijen uit Meppel
1. Diaconie; 2. Kerk; uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
Hidde Visser en Jannes Lopers
De Cantorij o.l.v. Mannes Hofsink
Joke Meinen
Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Rigtje Karsen
: Riëtte Smit
: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. G. Hoorn-Pierik, Burg. Pastoorstraat 72
en worden gebracht door Reina Oosterhuis.
Meeleven
Mw. A. Strijker-Vink, Kerspel kamer 10, is opgenomen in Reggersoord, afd. 2 kamer 9
Overleden
Op donderdag 18 april is Mw. R. Klaver-Fortuin op 89 jarige leeftijd overleden.
Afscheidsdienst heeft op donderdag 25 april plaatsgevonden.
Voorbedeboek
Voorbeden kunnen gemeld worden in de kerkenraadskamer.
Vakantie
Ds. Vijko Top heeft van 26 april t/m 6 mei vakantie
Koninklijke onderscheiding
Namens de gemeente willen we Dhr. A. Bron en Dhr. S. Faber feliciteren met hun koninklijke
onderscheiding.
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.
De dienst van vandaag.
Vandaag gaat dhr. Feijnen uit Meppel voor. In deze dienst wordt afscheid genomen van Hidde
Visser als kerkorganist.
Volgende week
Volgende week zondag, 5 mei, gaat ds. Jan Bakker uit Hoogeveen voor.
Medewerking verleent het Christelijk Mannenkoor uit Meppel onder leiding van Johan
Rodenhuis
Ter herinnering. Opnames in de kerk.
Een aantal mensen heeft het initiatief genomen om een promotiefilmpje te maken van onze
kerken. In dat filmpje komen een aantal aspecten van ons kerkzijn aan de orde. De film is o.a.
bedoeld om een nieuw te beroepen predikant een beeld te geven van de kerken in ons dorp,
maar ook om zo af en toe filmpjes op sociale media te plaatsen. De komende tijd zult u, bij
activiteiten van en in de kerk, worden geconfronteerd met het maken van opnames. Als u niet
in beeld wilt, kunt u dat kenbaar maken aan degene die gaat filmen. Wellicht zal hij (of zij) u
dan verzoeken in een bepaald deel van de kerk (of zaal) plaats te nemen waar niet gefilmd
wordt. Er worden in ieder geval opnames gemaakt in de dienst van vandaag.
Vragen of opmerkingen graag naar: klaas@famneutel.nl
Koffieochtend
Woensdag 1 mei is er weer gelegenheid om te komen koffie drinken in de Gereformeerde kerk. Zoals gewoonlijk is beginnen we om 10 uur tot ongeveer 12 uur.
Dit is voorlopig de laatste keer in dit seizoen. In de maanden juni, juli en augustus is er geen
koffieochtend.
De Voedselbank
Op 1 januari van dit jaar had Amsterdam 863.202 inwoners. Nog net geen miljoen. Stel dat
elke Amsterdammer nu tegen u of jou zegt: ik leef in armoede en weet niet of ik morgen wel
voldoende te eten heb. Onvoorstelbaar. Toch leeft in Nederland meer dan een miljoen mensen
onder de armoedegrens. Niet iedereen in die doelgroep heeft honger, maar velen van hen

wel of ze ervaren in ieder geval voedselonzekerheid. Dus de vraag: heb ik morgen wel te
eten? De 168 lokale voedselbanken helpen mensen door hen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Ook de Voedselbank Meppel heeft uw steun had nodig. In de drie kerken staan
kratten voor de Voedselbank.
Waar heeft de Voedselbank behoeft aan: rijst, pasta, margarine, bak/braadproducten,
afwas/schoonmaakmiddelen, koffiemelk, koffie, thee, blik/potgroenten, suiker en vacuüm
verpakt broodbeleg.
In de maand mei zou de Voedselbank graag als aanvulling op de pakketten soep en groente
in blik of pot ontvangen. 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. U doet toch
ook mee?
Ter herinnering. Chr. Mannenkoor Steenwijk.
Donderdag 2 mei komt het Hongaars Zusterkoor uit Boedapest op bezoek en geven ze samen
een concert in de Grote Kerk van Blokzijl. Aanvang 19.45 uur.
Beide koren treden op vrijdag 3 mei op in de Grote Kerk in Steenwijk. Aanvang 19.00 uur.
De toegang is gratis. Wel is er een collecte. Het professionele gemengde koor uit Boedapest is
een prachtig koor dat diverse concerten geeft in Europa en waar het Chr. Mannenkoor
Steenwijk een uitwisselingsprogramma mee heeft. Het Chr. Mannenkoor heeft ook enkele
concerten gegeven in Boedapest.
Ter herinnering. E-meeting 19 mei: Koffer
Zondag 19 mei is er al weer een e-meeting, deze keer met als thema koffer.
We zijn allemaal op reis. Tijdens onze levensreis maken we dingen mee,
vaak mooie en soms helaas minder mooie dingen. Van al die ervaringen gaat
een deel mee in onze koffer die we ons hele leven meenemen. Zo is het ook
met de Bijbel: welke verhalen zijn ons bijgebleven, welke personen zijn met
ons meegereisd tijdens ons leven. En… wat doen we met deze kennis in ons dagelijks leven?
Tijdens de dienst leggen we live contact met de kinderen die dat weekeinde op reis zijn met
club. Samen met hen doen we een bijbelquiz. We maken er een soort challenge van: wie weten
het meest over de Bijbel; de kinderen op clubkamp… of de volwassenen in de kerk?
De dienst begint deze keer om half elf (!). Dat heeft te maken met de dienst die de kinderen
tijdens clubkamp houden. Rond een uur of elf proberen we de verbinding te leggen met het
kamp. Dus is/zijn jouw kind/kinderen mee op clubkamp? Kom dan zeker naar deze e-meeting!
Wie gaat met ons mee op reis?
Na de dienst is er voor iedereen koffie, thee of ranja én lekkere hapjes. Bij goed weer doen we
dat in de tuin voor de kerk. Voor de voorbereiding van deze high tea zijn we op zoek naar
enkele vrijwilligers. Lijkt het je leuk om de kookgroep hierbij te helpen, meld je dan bij Hillie
Hoekman.
Op de leesplank
Zijn naderende dood is voor arts en schrijver Ivan Wolffers aanleiding om over het leven te
schrijven. Of beter: over overleven. “Ik ben maar een schakel in de keten. Als mensen moeten
we leren om te doen wat goed is voor ons”; Vrijwel iedereen denkt weleens na over het einde
van zijn leven, zeker als je ouder wordt. Een heldere geest tot het einde en het leven in dankbaarheid afsluiten met onze dierbaren om ons heen, dat is wat de meesten van ons hopen en
wensen. Hierover en over nog veel meer spreken 1.300 senioren in het grote KBO-PCOBonderzoek Leven met de dood; “Ik denk dat ik nu ruimer in het leven sta. Ik ben minder
energie kwijt aan angsten en aan het plannen van mijn leven”. Emiritus-predikant JeanJacques Suurmond had elf jaar geleden een “bijna-botsing met de dood”. Het veranderde zijn
kijk op de dood én het leven. Dit en nog veel meer kunt u lezen in het nieuwste nummer van
het KBO/PCO-magazine met het thema: leven en dood. Neem eens een blad mee en laat u
inspireren.
Liederen:
Voor de dienst
Tijdens de dienst

: Liedboek 620: 1, 6, 7, 9 en 11
: Psalm 118: 1, 8 en 10; Liedboek 659: 1, 2, 5 en 6 (couplet 2 door
cantorij); Liedboek 645: 1, 2 en 6; Liedboek 633 (couplet 1 en 3 door
cantorij); Psalm 150; Liedboek 708: 1en 6.

Mededelingen zondag 28 april 2019
jaargang 16 nr. 13

Dorpsstraat 7, Nijeveen, tel. 0522 – 491671
Websiteadres: www.gereformeerdekerk.nl
Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13
allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:
0522- 491141

