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Goedemorgen
Er is geen evangelie dat ons meer van de gedachten en de liefde van God laat zien dan dit
evangelie van Lucas. In Lucas 1 vers 26- 39 krijgt Maria in Nazareth, een stad in Galilea, een
boodschap. Naar Gods plan zal Jezus vanuit Galilea zijn werk verrichten. Een engel gaat naar
Maria, die ondertrouwd is met Jozef. De verloving stond in het recht gelijk aan een huwelijk.
Maria wordt gegroet door de engel. Zeer ongebruikelijk want een vrouw werd doorgaans door
een boodschapper niet gegroet. Engelen zijn in de Bijbel altijd boodschappers, krachtige
boodschappers. Maria wordt geroepen om de moeder van de Messias te zijn. Zij is niet de
eerste die geroepen werd. Abraham werd geroepen om zijn land en zijn familie te verlaten naar
een land dat God hem wijzen zal. Mozes werd geroepen om het volk uit Egypte te leiden; Jona
werd geroepen om naar Nineve te gaan. Maria schrikt niet van de engel, maar wel van de
boodschap. Een boodschap voor een deel in bekende woorden over de troon van David en het
volk van Jacob. Maar ook een niet te bevatten boodschap. Schrik gevolgd door een tegenwerping vermengen zich. Een tegenwerping is een bekend patroon dat we in de meeste
verhalen tegenkomen waar een geboorte wordt aangekondigd. Steeds is er de toezegging van
een zwangerschap aan een onvruchtbare vrouw of een vrouw op leeftijd, die de boodschap niet
geloven kan. Maar dit verhaal is ook in dit opzicht anders. Er is geen sprake van onvruchtbaarheid of van ouderdom ook niet. Ze is nog maagd. Maria werd op een wel heel bijzondere
manier door God ‘in gebruik’ genomen. Maar hoe zit dat bij ons? Hoe leidt God jouw leven?
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 2 december 2018, 1e advent
Voorganger
Collectes

: Ds. Cees Huisman uit Meppel.
: 1. Kerk; 2. Bloemenpot; de uitgangscollecte is voor het
Bouwfonds
Organist
: Arjan Kroes
M.m.v.
: Cantorij o.l.v. Mannes Hofsink
Lector
: Jeannette Masteling
Ouderling v. dienst
: Joke Meinen
Koster
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 2 december : Ank Bouwknegt
Oppasdienst 9 december : Rigtje Karsen
Kindernevendienst
: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. G. Vink, Ds. van Halsemastraat 10 en
worden gebracht door Herma Klaassen.
Vorige week gingen de bloemen naar Mw. J. van Gijssel-Bergman, Joh. Nijmeijerlaan 12
Meeleven
We wensen degenen die ernstig 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.

Dopen
Zondag 9 december is er een doopdienst. Dan wordt Robbin, dochtertje van Tiemer en
Catharina van Gijssel gedoopt. Ds. S. Sijtsema uit Meppel zal in deze dienst voor gaan.
Er is dan ook Kindernevendienst.
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.
Ter herinnering. Voedselbank inzameling
Waar heeft de Voedselbank behoefte aan: Rijst, pasta, margarine, bak/braadproducten, afwas/
schoonmaakmiddelen, koffiemelk, koffie, thee, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt
broodbeleg. In de maand december zou de Voedselbank graag als aanvulling op de pakketten
waspoeder en wasmiddel 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. Of u
kunt de producten inleveren op woensdag 5 december tussen 19.00 – 21.00 bij familie Van
Gasteren, Griftestuk 13. U doet toch ook mee?! Namens de klanten van de Voedselbank
Meppel, bedankt voor uw steun!
Ter herinnering. Zingen naar Advent
Het Holland Christian Male Choir (mannenkoor) komt zaterdag 8 december naar Nijeveen
voor een prachtig concert. Dirigent Freddy Veldkamp. Solisten: Seb. Schippers orgel, Marthe
van den Berg (dwarsfluit) en Geert Westerhof (tenor). Het koor geeft naast de optredens in
Nederland ook concerten in Engeland, Duitsland en Canada. Volgend jaar staat Praag op de
agenda. Plaats: Geref. Kerk, Dorpsstraat 7, Nijeveen. Aanvang 19.30 uur.
Entree 10 euro. Kinderen gratis (-12 jaar).
Diensten komende weken
Volgende week gaat ds. S. Sijtsema uit Meppel voor. Op deze zondag 9 december zal Robbin
van Gijssel uit Wanneperveen gedoopt worden.
Op zondag 16 december gaat ds. E. van Veen uit Steenwijkerwold voor. Op deze zondag
wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
Kindernevendienst 9 december
Er is 9 december tijdens de doopdienst wel kindernevendienst. We oefenen dan ook voor de
musical, maar dan zijn alleen diegenen aan de beurt met een rol.

Gezellig samen handletteren in het Kerkcafé. Doe je mee?
Woensdagavond 12 december gaan we handletteren. Handletteren is het maken van creatief
geschreven woorden. Elk woord is een kunstwerkje. Voor een kleine bijdrage van € 5,00 gaan
we onder leiding van Thea Boonstra kerstkaarten maken. Je krijgt materiaal en dat mag je na
afloop mee naar huis nemen. De avond begint om 19.30 uur in de Gereformeerde Kerk
Nijeveen. Iedereen is van harte uitgenodigd! Opgave kan door een mail te sturen
naar tineke.knorren@gmail.com. Doe dit tijdig want vol=vol. Doe je gezellig mee? Tot
dan! Thea Boonstra, Elly Timmerman, Corine Hoorn, Geertje de Boer en Tineke Knorren
(06) 137 63 040
Ter herinnering. Kerstmuscal “Het familieportret”
De kinderen van groep 1 tot en met 8 zijn al druk aan het repeteren voor de kerstmusical.
Zondag 23 december om 16.00 uur zullen ze de musical in onze kerk opvoeren en hoe mooi
zou het zijn als ze kunnen spelen voor een groot publiek. Dus alvast een datum en een tijd om
in jouw en uw agenda te zetten. De kinderen rekenen op ons. Maar waar gaat het verhaal over:
Meneer Stralender heeft een leuk idee: met de hele familie naar de fotograaf voor een familieportret. Dat zullen opa en oma vast leuk vinden! Maar wat vindt de rest van de familie er
eigenlijk van? Dochter Merel schaamt zich als ze op de foto staat met haar tante ‘Wargriet’.
Moeder Stralender is niet zo dol op haar schoonzus Bianca, vader heeft ruzie met zijn broer
Wim, en zoon David wil eigenlijk liever voetballen dan op de foto gaan. Een hoop bezwaren
dus, maar uiteindelijk gaan ze toch. Alleen: Wat trek je aan? En wat doe je met je haar?
In de studio van fotograaf Mazzelblad ontdekken ze dat het erg druk is, zo rond de Kerst. De
assistente, mevrouw Beeldschoon, vertelt dat alle families elkaar opzoeken in deze tijd van het
jaar. Hoe kan dat eigenlijk? vraagt de familie Stralender zich af. Kerst is het feest van de
geboorte van Jezus, maar wat heeft dat nu met familie te maken? Als ze ontdekken hoe Jezus
omgaat met zijn ‘familie’, verandert er iets in hun houding. Daardoor wordt het toch nog een
mooi familieportret.
Ter herinnering. Zondagmorgen 30 december
De kerkenraad heeft besloten om op zondagmorgen 30/12 geen dienst te houden in onze kerk
i.v.m. de organisatie van het Vijko Top 2000 event om 14.30 uur in onze kerk.
In de Hervormde kerken van Kolderveen en Nijeveen is op zondagmorgen 30/12 gewoon
dienst, u bent daar van harte welkom.
Op de leesplank
“Aanvaarden” is het thema van de Elisabethbode. Met daarin: “Een dag niet geklaagd is een
dag niet geleefd.” Je kunt deze uitspraak typeren als bijzonder of onwaar, maar hij toont wel
aan hoe graag wij dagelijks klagen: over het weer, over het gedrag van buren, familieleden of
collega’s, over pijntjes of over de kerk. Vanuit bijbels perspectief is het goed wanneer je je
bezighoudt met de positieve facetten van het leven, maar dat wil niet zeggen dat we ons
moeten afsluiten voor de pijn en het verdriet die er ook zijn. Natuurlijk is er verschil tussen
klagen en klagen; Wat als je in 35 jaar tijd een succesvolle varkenshouderij hebt opgebouwd.
Maar de economische crisis en de varkenscrisis dwingen je om het bedrijf te sluiten. In één
klap het huis en de boerderij kwijt zijn. Hoe ga je verder na een faillissement?
Liederen:
Voor de dienst
: LB 439: 1,2 en 4
Tijdens de dienst : LB 25: 1, 7 en 10; LB 297 (met Cantorij); LB 299d; LB 152: 1C, 2A,
6C, 10A ( C= cantorij en A=allen); LB 443: 1C, 2A, 3C en 4A; LB 433: 1, 2, 3C, 4, 5.
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