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Goedemorgen
In brood en wijn gedenken wij
In brood en wijn gedenken wij,
het lijden van de Heer.
Zijn lichaam dat gebroken,
en met een lans doorstoken,
voor ons aan ‘t kruishout hing.
Zijn bloed voor ons vergoten,
gestort en uitgevloeid.
Wij door Zijn liefd’ omsloten,
gevangen zijn, geboeid.
Dit brood wat hier gebroken wordt,
de beker waaruit vloeit
de wijn, zijn ons het teken,
dat God niet zal verbreken,
het nieuwe trouwverbond.
In Christus wordt vergeven,
de zonden, weggedaan.
Hij schenkt aan ons het leven,
roept uit de dood vandaan.
Hij die voor ons gestorven is,
stond uit de dood weer op.
Het levenslicht ontstoken,
is stralend blij ontloken,
eens op die derde dag.
Wij kind’ren Gods, bevrijden,
en levend in dit licht.
Daarin wil Hij ons leiden,
’t staat voor ons opgericht.
Een gedicht van Justus van Tricht
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 10 september, Viering Heilig Avondmaal
Voorganger
Collectes
Organist
Ouderlingen v. dienst

: mevr. Da. Marloes van Doorne –Wolfs uit ‘t Harde
: 1. Diaconie; de uitgangscollecte is voor het bouwfonds
: Corné van Doorne, echtgenoot van de predikant.
: Karel Meine Hoekman en Klaas Klomp

Thema
Vanavond
Koster
Oppasdienst
10 sept
Oppasdienst
17 sept
Kindernevendienst

: Aangeraakt
: 19.00 uur zangdienst m.m.v. Harold Kooij op orgel/piano en
Jacco van Beek op de trompet
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Yvonne v.d Linde
: Anneminke Drost en Nienke Karsten (Startdienst)
: Er is geen kindernevendienst. Jonge kinderen kunnen naar de
oppas.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Fam. Laverman, Bovenboerseweg 44 en
worden gebracht door Lina Heidmeijer.
Meeleven
Dhr. J. de Roo is weer thuis uit het ziekenhuis maar gaat deze week er weer naar toe voor
onderzoeken.
Overleden
Dhr. J. Klaasen is donderdagavond 7 sept. overleden op 92 jarige leeftijd.
De begrafenis zal op dinsdag 12 september plaats vinden.
Voorbeden
Voorbeden kunnen gemeld worden in de kerkenraadkamer.
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: Henk Duker tel.491365, email: dukertax@hetnet.nl
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.
Collectie Diaconie
Omdat de nood heel hoog is op Sint Maarten, willen wij vandaag de collecte voor de Diaconie
besteden aan “Help Sint Maarten”. Alvast bedankt. De Diaconie.
Oproep!
Gezocht een contactpersoon voor de verzorgingshuizen in Meppel.
Wie voelt zich geroepen? Aanmelden kan bij Willy Boer, tel: 491645.
Ter herinnering. Aanbieding struiken
Om het onderhoud te vereenvoudigen, zal er meer gras worden ingezaaid en daarom zal
midden september voor de kerk en opzij van de kerk (o.a. oude plaats jeugdhonk) gerooid

worden. Struiken, heesters enz. worden verwijderd om plaats te maken voor gras. Iedereen die
belang heeft bij struiken, heesters, coniferen enz. wordt in de gelegenheid gesteld om die zelf
uit de grond te halen. Neem daarvoor contact op met Henk Boer of Roelof Bouwknegt of de
koster van de kerk.

Zangdienst vanavond
Vanavond zal op orgel/piano Harold Kooij ons op zijn onnavolgbare wijze begeleiden, samen
met Jacco van Beek op de trompet. Een heerlijk muzikaal stel dat zeker zal bijdragen aan een
geslaagde zangavond. Wij beginnen om 19.00 uur, de entree is gratis. Aan de uitgang is een
schaalcollecte. Wij hopen ook u daar te mogen ontmoeten.
De zangdienst commissie Nijeveen-Kolderveen
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Inzameling voor de Voedselbank
Zoals u heeft kunnen lezen in “Drieluik” zal er vanaf de startzondag een plaatsje in de Ger.
Kerk zijn om producten voor de Voedselbank neer te leggen. Uiteraard blijft de inlevermogelijkheid op het Griftestuk ook gehandhaafd.
Waar is altijd behoefte aan: rijst, halvarine, margarine, bak/braadproducten, waspoeder,
afwas/schoonmaakmiddelen, koffie, thee, koffiemelk, blik/potgroenten, suiker en vacuüm
verpakt broodbeleg.
Dus bij de startdienst kunt u al producten meenemen naar de Geref. Kerk. We kunnen het niet
genoeg benadrukken: uw hulp is keihard nodig, want door de zomervakantie zijn de voorraden
van de Voedselbank erg geslonken. Samen met de drie kerken in Nijeveen en Kolderveen
omzien naar de ander. Doet u mee?
Volgende week
Volgende week is er de PKIN-startdienst. Vanaf 9.30 uur in de Geref. Kerk met als thema :
Open huis.
Volgende week mededelingenblaadje
Omdat de startdienst volgende week een PKIN-dienst is, zal er dan geen mededelingenblaadje
verschijnen.
Liederen:
Voor de dienst
: Mijn Jezus, ik houd van U; Lied 216
Tijdens de dienst : Psalm 34: 1 en 4; Lied 869: 1 en 3; Lied 834; Lied 377: 1 t/m 5; Lied
146c: 1 en 3

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

