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Goedemorgen
Avondmaalsgedachte
Zo ver het Oosten
van het Westen ligt
zijn onze zonden
weggedragen.
Vanuit het Oosten
rijst de Zon,
verlicht ons
tot het Westen
begraven
al wat is weggedragen
om elke morgen
ons weer op te wekken
in Zijn Licht.
Een gedicht van Coby Poelman-Duisterwinkel
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.
Zondag 8 september 2019, Heilig Avondmaal
: Ds Jan Stap
: 1. Diaconie; uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
: Arjan Kroes
: Albert Bron
: 19.00 uur : Roept u maar zangdienst. Na afloop is er een
schaalcollecte
Koster
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 8 september: Angelique Oosterhuis
Oppasdienst 15 september: Riëtte Smit
Startzondag
Kindernevendienst
: Er is vandaag geen kindernevendienst.
Voorganger
Collectes
Organist
Ouderling v. dienst
Vanavond

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. K de Boer, Lijsterstraat 4 en worden
gebracht door Betsy Wamsteeker.
Meeleven
We wensen allen die nog ziek zijn of die een operatie of een behandeling moeten ondergaan
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.
Ter herinnering. Vanavond. Kom ook…en zing mee… tot zijn eer !
Vanavond is er weer een Roept u maar zangdienst in de Gereformeerde kerk van Nijeveen.
Ditmaal zijn er twee bekende Nijeveeners die u zullen begeleiden: op orgel Ruth Pos en op piano
Renee Kolsters. Het zal dus ook zeker muzikaal een boeiende avond worden met die twee. Deze
avond is weer de eerste van een serie zangdiensten in Nijeveen, die om 19.00 uur beginnen en
gratis toegankelijk zijn. Er is een schaalcollecte bij de uitgang.
Welkom namens de zangdienst commissie van de gezamenlijke kerken Nijeveen/Kolderveen.
Ter herinnering. Mannen gezocht voor oratorium
Het Chr. Mannenkoor Steenwijk gaat het Kerstoratorium ”Een nieuw begin” van Johan
Bredewout, tekst Hans de Ruiter, uitvoeren.
Dit zal plaats vinden op 20 december 2019 in de Grote- of Sint Clemens Kerk te Steenwijk.
Het mannenkoor zal dit oratorium uitvoeren met een aantal musici en een spreekstem.
Het geheel staat onder leiding van dirigent Marco Hoorn.
Voor dit evenement zoeken wij mannen die op projectbasis hieraan mee willen werken.
Deelname is geheel vrijblijvend en uiteraard kosteloos. Er zal iedere dinsdagavond voor dit
Kerstoratorium geoefend worden. Sluiting om in te schrijven voor deelname is 17 september.
Houd je van zingen, zing dan mee met het mannenkoor en kom naar de ”Meenthehof ” te
Steenwijk. De koorrepetitie begint om 19.45 uur en eindigt om 21.45 uur en je kunt dit
oratorium meezingen op vrijdag 20 december bij het concert van het ”Chr. Mannenkoor
Steenwijk” aanvang 19.30 uur. Voor meer informatie:
Harm Kroes, tel : 0621 800 578
Hans Maring, tel: 0521 515 213.
Ter herinnering. Gezamenlijke maaltijd
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd op vrijdagavond
13 september a.s.
Het thema deze avond is ‘Een Frisse Start’. 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 9 september - uiterlijk 17.00 uur. Door te mailen of
bellen met Hillie Hoekman, e-mail: cornelishillie@ziggo.nl – telefoon: 492095.
Met een hartelijke groet en tot ziens!
Kookgroep Nijeveen

Tuinonderhoud
Zaterdag 14 september gaan we van 9 tot 12 uur weer wat aan de tuin doen. Hier en daar
heggen knippen, blad e.d. opruimen en waar nodig opschietende ongewenste groeischeuten
wegsnoeien. Nieuwsgierig naar wat en hoe de tuinploeg bezig is?? Kom gerust kijken en doe
mee!! Namens de tuinploeg, Henk Boer, tel. 0522-491645.
Voedselbank spaaractie Coop
In 2015 hebben we een zegelactie gehad waarbij we door het gezamenlijk sparen in totaal 29
dozen voor de Voedselbank Meppel bij elkaar gespaard hebben. Zoals u ongetwijfeld al gemerkt
zult hebben, kunt u nu bij de Coop Nijeveen sparen voor een volle Coop boodschappentas. U
ontvangt bij elke 20 euro aan boodschappen een stempel. Bij 25 stempels is de spaarkaart vol.
De spaaractie is al begonnen en loopt tot en met zaterdag 2 november. Als de spaarkaart vol is,
levert dat een volle boodschappentas op. Ook van deze spaaractie willen we graag weer een actie
maken voor de Voedselbank Meppel om zoveel mogelijk volle boodschappentassen te
verzamelen. We willen u vragen om de stempels aan te nemen. Ook de niet vol gestempelde
kaarten kunt u bij ons inleveren. Met de Coop hebben we afgesproken dat niet-volle spaarkaarten
weer samengevoegd zullen worden tot volle kaarten, zodat ook daarmee weer boodschappentassen verzameld kunnen worden. Het inleveradres is: Familie Van Gasteren, Griftestuk 13.
Op de leesplank
Hij studeerde theologie aan de universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), maar
zegde de kerk op een gegeven moment vaarwel. Hij begon een spirituele zoektocht die zo’n 20
jaar duurde. En die eindigde in … de kerk van zijn jeugd; een goed gevoel van eigenwaarde: wat
een zegen als je dat hebt! Want het tegenovergestelde, een negatief zelfbeeld, belemmert je vaak
in het dagelijks functioneren. En het kan ook effect hebben op je geloofsleven. Als je jezelf
minderwaardig vindt, is het moeilijk te geloven dat God van je houdt. En voordat je het weet,
wijs je niet alleen jezelf af, maar ook God, als degene die jou gemaakt heeft…. Gelukkig zegt de
Bijbel heel veel over de waarde van de mens. Dit en nog veel meer kunt u lezen in de nieuwste
Elisabethbode die op de leesplank ligt.
Volgende week
Volgende week is er de gezamenlijke startdienst en daarom zal er dan geen mededelingenblaadje
uitkomen.
Liederen:
Voor de dienst
Tijdens de dienst

: ELB 308: 1 en 4 “Doorgrond mijn hart”; ELB 341 “Heer, God, U
loven wij”
: NLB 280: 1 en 6 “De vreugde voert ons naar dit huis”; NLB 310: 1 en
2 “Eén is de Heer, de God der goden”; NLB 146A: 1 en 2 “Laat ons
nu vrolijk zingen”; NLB 974: 1 en 3 “Maak ons uw liefde, God, tot
opmaat van het leven”; Apostolische Geloofsbelijdenis (NLB 340B);
NLB 377: 1, 2 en 4 “Zoals ik ben, kom ik nabij”; NLB 381: 1 en 2
“Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet”; NLB 393: 1 en 2 “Als ik
in deze stille tijd”; NLB 405: 1 en 2 “Heilig, heilig, heilig! Heer,
God almachtig”; NLB 412: 1 en 6 “Wij loven U, o God, belijden
U als Heer”; NLB 413: 1, 2 en 3 “Grote God, wij loven U”
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