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Goedemorgen
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 4 november 2018
Voorganger
Collectes

: ds. R. Kloosterziel uit Ruinerwold
: 1. Zending; 2. Kerk; de uitgangscollecte is voor het
Bouwfonds
Organist
: Arjan Kroes
Ouderling v. dienst
: Bert Winters
Koster
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 11 november : Laura Schra
Oppasdienst 18 november : Elly Timmerman
(E-meeting)
Kindernevendienst
: Er is vandaag kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Jan Roelof Klaassen, Kolderveense Bovenboer 21 en worden gebracht door Jantje Kroes.
Meeleven
Geboren
Op 30 oktober is Levi Bart Jan geboren, zoon van Erik en Melissa Oosterhuis, Binnenweg 72.
We willen hen namens de gemeente van harte feliciteren en dat het mag opgroeien als kind
van God.
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.
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.
Tuinonderhoud rond de kerk.
We zitten met het tuinonderhoud mooi op schema om de winter in te gaan, zonder achterstallig
onderhoud. Vanaf heden doen we geen groot onderhoud tot het volgend voorjaar en zullen we
incidenteel beoordelen wat er nog moet gebeuren. Hopelijk gaan we elkaar weer in de tuin
ontmoeten in 2019. Met dank namens de kerkrentmeesters, Henk Boer.
Voedselbank
Doet u voor u zelf eens de volgende gedachtenoefening: Verwijder de inwoners uit de grote
Nederlandse steden, en probeer ze weer op te vullen met alleen de arme mensen in Nederland.
Zo vul je Groningen en Almere met de ruim 400.000 langdurig armen en dan past de rest
precies in Rotterdam. Kinderen apart kan ook. Die passen met een beetje proppen in Haarlem
en Zwolle. Armoede in Nederland bestaat en daarom weer deze oproep voor de Voedselbank
Meppel. 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 november 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. Of u kunt
op dinsdagavond 6 november tussen 19.00 – 21.00 uur de producten inleveren bij familie
Van Gasteren, Griftestuk 13. Deze keer op een dinsdag ivm Dankdag. U doet toch ook mee?
Ter herinnering . IZVOR project van de gezamenlijke kerken
Woensdagavond 7 november, Dankdag, is er eerst om 19:30 uur de kerkdienst in de Hervormde Kerk van Nijeveen. Daarna heeft de gemeente Kolderveen een gemeenteavond. Elles
van der Beek van Izvor komt spreken over het project van 20:30 tot 21:15 uur, dus gelijk na
de kerkdienst. Daarbij is een ieder uitgenodigd, in het Jeugdgebouw van Kolderveen. Ook de
mensen uit de andere gemeentes die interesse hebben. Wanneer Elles uitgesproken is gaat de
gemeente Kolderveen verder met hun vergadering en kunnen de gasten weer huiswaarts.
Gezamenlijk Project IZVOR
Ter herinnering: Gezamenlijke maaltijd
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd op vrijdagavond 9 november a.s. Het thema deze avond is ‘Een Mediterrane maaltijd’. 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 5 november - uiterlijk 17.00 uur. Bellen of mailen met
Hillie Hoekman, e-mail: cornelishillie@ziggo.nl, telefoon: 492095 of (06) 119 56 760. Met
een hartelijke groet en tot ziens! Kookgroep Nijeveen
Ter herinnering: Uitnodiging
De kerkenraad nodigt u van harte uit om na de morgendienst van 11 november a.s. nog even
na te blijven voor een korte vergadering onder het genot van een kop koffie of thee. In deze
vergadering komt de AVG (privacywetgeving) aan de orde, evenals SAGA (samenwerking
kerken). Ook wordt de begroting voor het komende jaar aan u gepresenteerd en worden de
lopende zaken kort besproken. Vanuit PKN zijn wij er aan gehouden om een Plaatselijke
regeling te hebben. Dit ten behoeve van het leven en werken van de Gereformeerde kerk te
Nijeveen-Havelte -Wanneperveen. Wij hebben nu als kerkenraad met hulp van Jenneke Span

het model ingevuld. Het betreft hier dus een document waarin de bestaande regels en afspraken van onze gemeente in één overzicht zijn weergegeven. De kerkenraad wil u graag in de
gelegenheid stellen om hiervan kennis te nemen. De weken voorafgaand aan de gemeentevergadering leggen we een paar exemplaren achter in de kerk. Ook is er de mogelijkheid om
het thuis gestuurd te krijgen. Even een mail naar: scribaat@gereformeerdekerk.nl en Joke
stuurt u een exemplaar. Op de gemeenteochtend van 11 november 2018 kunt u terecht met
eventuele reacties en vragen. Kortom, genoeg redenen om op 11 november nog even te blijven
na de dienst, noteer daarom alvast deze datum in uw agenda! Namens de kerkenraad, Joke
Meinen-Hoekman, scriba.
Ter herinnering: Zangdienst Nijeveen 11 november
Het is alweer enkele jaren geleden dat het Hardenberg’s mannenkoor in Nijeveen heeft
gezongen, maar zeker nog niet was vergeten. Het koor bestaat momenteel uit 135 leden, en
staat onder leiding van de bekende dirigent Jan Quintus Zwart. Hij heeft ook koren als Holland
koor en Drechtsteden koor. Het koor heeft als vaste begeleider Ronald IJmker die zijn sporen
al ruimschoots heeft verdiend als organist. Wij nodigen u uit om te luisteren, en samen met het
koor te zingen in de Gereformeerde kerk aan de Dorpsstraat in Nijeveen. Aanvang is om 19.00
uur, entree is gratis. Aan het eind van de dienst is er een schaalcollecte voor de onkosten van
deze dienst.
Uitnodiging kerkcafé avond: Thema “Verwarde mensen”
Voorlichtings- en gespreksavond, maandag 19 november – 20.00 uur in de
Ontmoetingsruimte van de Geref. Kerk Nijeveen.
We horen veel over verwarde mensen. Vroeger waren daar oplossingen voor. Er waren
opvangmogelijkheden, waar de mensen werden verzorgd (denken we). Er was meer geld
beschikbaar voor de opvang van verwarde mensen. Nu zwerven ze maar op straat en niemand
kijkt naar ze om. Verwarde mensen zorgen voor overlast. De politie is het zat om altijd maar
weer te moeten opdraven om overlast gevende verwarde mensen tot de orde te roepen en op te
vangen. Er moet een speciale ambulance komen met psychisch-geschoolde medewerkers om
de politie te ontlasten in de opvang van verwarde mensen. Zo maar een aantal kreten die we de
laatste tijd veel tegenkomen in de media. Op die manier wordt er gesproken op verjaardagen
en andere feestjes. “Het is toch een schande dat de overheid daar niets aan doet” Maar doet de
overheid niets? Zijn er geen hulpverleners meer voor verwarde mensen. Hebt u zelf te maken
met iemand in uw omgeving die zichzelf niet meer kan redden? Iemand die de wereld om zich
heen niet meer snapt? Wilt u meer te weten komen en wilt u wel eens meepraten over dit
onderwerp? Dan bent u van harte welkom op deze avond die georganiseerd wordt door het
platform ethisch-maatschappelijke vraagstukken. We laten ons voorlichten door deskundigen
en kunnen dan samen verder praten over onze eigen vragen op dit gebied. Wethouder van de
gemeente Meppel, Henk ten Hulscher, verantwoordelijk voor sociale zaken zal het gemeentelijke beleid uitleggen. Bent u geïnteresseerd? Noteer dan maandag 19 november in uw agenda.
Houdt ook de media in de gaten voor de verdere invulling van de avond. Wilt u alvast wat
kwijt over dit onderwerp? Dan graag uw mail naar: klaas@famneutel.nl
Liederen:
Voor de dienst
: Lied 215 (Ontwaak o mens, de dag breekt aan) alle coupletten
Tijdens de dienst : Psalm 119: 1 en 3 (Welzalig die de rechte wegen gaan); Lied 150 A
(Geprezen zij God) alle coupletten; Lied 791 (Liefde eenmaal uitgesproken) alle coupletten;
Lied 405 (Heilig, heilig, heilig) alle coupletten; Lied 767 (De toekomst van de Heer is daar)
alle coupletten; Lied 913 (Wat de toekomst brengen moge) alle coupletten; Lied: 422 (Laat de
woorden die we hoorden) alle coupletten.
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