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Goedemorgen
De vroege ochtend gaan de vrouwen naar het graf van Jezus. Ze hebben olie bij zich. Maar ze
zien dat de steen voor het graf is weggerold en ze zien in het graf engelen in stralende kleren.
Weer een schok. Bij een stressvolle schok is het keuze: vluchten of vechten. Beide reacties zie
je terug in het evangelie van Marcus. Bij de arrestatie van Jezus slaat één van de omstanders
de commandant van de arrestatie-eenheid een oor af. Even later laten allen Jezus in de steek en
vluchten ze weg. Het is vechten of vluchten. Deze vrouwen kijken naar het graf waar het
ochtendlicht komt waar het niet hoort te komen. Wit licht. Wit is de kleur voor ons Paasfeest.
Wit is de kleur van zuiverheid, er zit geen smetje op. En het is de kleur van licht, licht dat het
donker heeft overwonnen. Pasen is het feest van het doorbrekend licht. Alleen bij het graf van
Jezus of ook in jouw leven? Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en
een goede dienst toegewenst.

Zondag 21 april 2019, 1e zondag van Pasen
Voorganger
Collectes
Organist
M.m.v.
Ouderling v. dienst
Koster
Oppasdienst 28 april
Oppasdienst
5 mei
Kindernevendienst
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Mevrouw Corrie Oosterhuis uit Heerde
1. Kerk ; 2. Diaconie; uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
Arjan Kroes
Trompettist Herwin Lokken
Jan Roelof Klaassen
Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Ank Bouwknegt
: Rigtje Karsen
: Er is vandaag kindernevendienst. Wat jullie gaan doen is nog
een verrassing.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen van vorige week zondag zijn naar Dhr. H. Smit, Burg. Weimalaan 3 gegaan.
De bloemen van De Witte Donderdag zijn naar fam. Stieneke Koning gegaan.
Deze zondag gaan de bloemen als groet van de gemeente naar Ds. Vijko Top, Raadhuislaan 9
te Havelte en ze worden gebracht door Geertje de Boer.
Meeleven
Mw. A. Strijker-Vink, Ds. van Halsemastraat 12 ‘t Kerspel kamer 10, is opgenomen in het
ziekenhuis te Meppel.
We wensen allen die ziek zijn Gods zegenende nabijheid toe en kracht om te herstellen.
Overleden
Op 18 april is Mw. R. F. Klaver-Fortuin, Reggersoord, op 89 jarige leeftijd overleden.
Afscheidsdienst zal op donderdagmiddag 25 april om 14.00 uur plaatsvinden.
Vanaf 13.15 uur is er gelegenheid om de familie te condoleren.
Voorbedeboek
Voorbeden kunnen in het voorbedeboek 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: 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.
Volgende week
Volgende week gaat dhr. Feijnen uit Meppel voor. In deze dienst wordt afscheid genomen van
Hidde Visser als organist.
Talentenactie
Alweer de laatste zondag van het Talentenactie project. Weet jij al welke talent je van God
hebt ontvangen? En wat heb jij met dit talent gedaan?
Veel mensen hebben zich ingezet met hun talent en daar is de zendingscommissie jullie
dankbaar voor.
De Talentenmarkt was een groot succes. Een groot aantal mensen bemande een kraampje en er
kwamen veel bezoekers. De opbrengst van de Talentenmarkt is € 542,-.
Vandaag worden de Talenten en de spaardoosjes weer ingeleverd. We hopen op een mooi
resultaat zodat we veel slachtoffers van orkaan Idai in Mozambique aan een nieuw begin
kunnen helpen.
Wanneer je vandaag niet je spaardoosje hebt meegenomen, lever hem dan volgende week in.
Verder zijn door een aantal mensen goederen ingeleverd die niet verkocht zijn op de Talentenmarkt. Deze goederen kunnen weer meegenomen worden door degenen die ze hebben
ingeleverd (de goederen liggen in de kerk).
Verder willen we iedereen die, op wat voor manier dan ook, hun talent hebben ingezet voor
deze actie ontzettend bedanken. Zonder jullie was het allemaal niet gelukt.
Namens de zendingscommissie, Ritza Kroeze
Chr. Mannenkoor Steenwijk.
Komende weken staan er weer prachtige concerten op het programma. Alle concerten hebben
als dirigent en solozanger Marco Hoorn. Organist is Arjan Kroes.
Paaszondag 21 april. Hoofdstraat Kerk Hoogeveen. Aanvang 18.45 uur
Zondag 28 april: Grote Kerk Steenwijk. Aanvang 19.00 uur. Met medewerking van de
“Welnootjes” uit Nijeveen o.l.v. Riëtte Smit.
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.

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 28 april.
Vragen of opmerkingen graag naar: klaas@famneutel.nl
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.
Liederen:
Voor de dienst
Tijdens de dienst

: Liedboek 624: 1,2 Christus onze Heer, verrees
: Liedboek 642: 3 t/m 8. Ik zeg het allen dat Hij leeft; Evangelische
liedbundel:125 alle liederen Geprezen zij de Heer; Liedboek 619: 1,2,3,
4 Lof zij God in de hoogste troon; Evangelische liedbundel: 122: 1,2,3,4
Daar juicht een toon; Evangelische liedbundel: 132: 1,2,3 U zij de glorie;
Liedboek 634:2 U zij de glorie. Dit komt in de plaats van de drie keer
Amen.
Pasen:
Het is volbracht,
Voor jou en voor mij!
We wensen u en jou gezegende Paasdagen toe.
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