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Goedemorgen
In Lucas 6 vers 39 – 49 wordt na de uitleg over het gebod van de liefde, het karakter van de
echte discipel van de Heer uitgelegd. Dit gaat veel verder dan in naam volgeling zijn. Wie
oordeelt, moet ook kritisch naar zichzelf kijken. Blind zijn voor eigen fouten is een groot
gevaar. De wijzende vinger naar de ander. Maar ook bij die beweging, staan drie vingers naar
jezelf gericht. De middelvinger, ringvinger en pink wijzen naar jezelf. Dus als je iemand
beschuldigt, dan moet je ook naar jezelf kijken… Het bekende verhaal van de balk en splinter.
Hoe kan je oordelen over de splinter in het oog van een ander, terwijl een balk in jouw eigen
oog het zicht belemmert. Eerst maar de balk in het eigen oog verwijderen. De balk die groot en
zichtbaar is, maar ook makkelijk te verwijderen. Om bij de ander de splinter al te zien, moet je
eigen zicht helder zijn. Maar ook geldt de vraag: uit wat voor hout ben ik gesneden?
Zullen we niet moedeloos worden van al die splinters? God werkt ook aan die splintertjes,
maar we zijn al bruikbaar voor Hem, wanneer we zelf nog niet volmaakt zijn.
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 3 maart 2019
Voorganger
Collectes
Organist
Ouderling v. dienst
Koster
Oppasdienst 3 maart
Oppasdienst 10 maart
Kindernevendienst

: Suzanne Groote uit Hoogeveen
: 1. Kerk; 2. Zending; de uitgangscollecte is voor het
Bouwfonds
: Jannes Lopers
: Joke Meinen
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Ank Bouwknegt
: Ritza Kroeze
: Vandaag is er kindernevendienst. Wat jullie gaan doen, is nog
een verrassing.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. en Mw. van Gasteren, Griftestuk 13 en
worden gebracht door Iet Goos.
Meeleven
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis Mw. R. Klaver-Fortuin, Rembrandtstraat 57.
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
Op zondag 10 maart is de voorganger da. P.A. Eigenhuis-de Kool uit Kampen.
Uitzending
Tijdens de E-meeting van zondag 17 februari zijn Annemieke Oosterlee en Petra de Joode
aanwezig geweest voor het radio programma “Zin, Zout en Zegen”. Ze hebben de dienst
meegemaakt en ze hebben gesprekken gehad met mensen in de kerk. De uitzending van deze
opnames zijn zondagavond 3 maart tussen 19.00 uur en 20.00 uur op radio 5 in het EO
programma “Zin, Zout en Zegen”.
Het programma is ook na te luisteren op www.nporadio5.nl/zinzoutenzegen.
Koffie ochtend
Woensdag 6 maart is er weer gelegenheid om te komen koffiedrinken in een
van de zalen van de gereformeerde kerk. U bent van harte welkom.
We beginnen zoals gewoonlijk om 10 uur tot ongeveer 12 uur.

Mannenensemble Nijeveen
De zangdienstcommissie in Nijeveen komt met een
experiment !Ga je wel eens naar een zangdienst? Een
aantal keren per jaar wordt er door de zangdienstcommissie (SOW) al sinds jaren zangdiensten
georganiseerd. Altijd verrassend en goed bezocht. Het
blijkt dus nog steeds in een behoefte te voorzien. De
zangdienstcommissie wil in 2019 een experiment
aangaan.
Men wil eens een keer wat anders. In de afgelopen jaren wordt er altijd medewerking “van
buiten” gevraagd. Bijv. een koor of orkest en dat bevalt altijd goed, maar nu wil de commissie
een zangdienst organiseren met een groep eigen mensen. De commissie is hierover in gesprek
gegaan met Ruth Pos en Johan Rodenhuis en ze hebben bedacht om een eenmalig mannenensemble te formeren, dat een aantal gospelsongs (voorheen: negro spirituals) gaat instuderen. In
de zangdienst van 10 maart 2019 zal dit ensemble medewerking verlenen aan deze dienst. De
repetities zijn gestart. Een twintigtal mannen heeft zich gemeld en is zeer enthousiast bezig om
een aantal gospelsongs in te studeren. Het is de bedoeling dat er dus naast veel samenzang ook
diverse gospelsongs ten gehore worden gebracht. Ruth Pos zal ook de samenzang begeleiden
op de inmiddels haar bekende melodieuze wijze. De zangdienstcommissie verheugt zich op
deze dienst en nodigt iedereen uit om te komen. Zondag 10 maart 2019 om 19.00 uur in de
gereformeerde kerk in Nijeveen.
De zangdienstcommissie.

Ter herinnering. ZOA
Wie weet kan ik u over de streep te trekken een uurtje te besteden voor de hulp die de ZOA
biedt?
Sinds vorig jaar ben ik wijkcoördinator van de ZOA in Nijeveen en help ik mee de jaarlijkse
ZOA-collecte in Nijeveen te organiseren. De laatste twee jaar is het aantal collectanten - en
daarmee de opbrengst - sterk gedaald. Daar kunnen we verandering in brengen.
Van de site van de ZOA:
Een ramp overkomt je. Net als een conflict. Je kunt er niets aan doen, en toch word je erdoor
getroffen. Angst en verdriet overheersen. Onderdak, eten en drinken vormen elke dag een
zorg. Wanneer wordt alles weer zoals het ooit was?
Over ZOA
ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat we in de
gebieden zelf actief zijn, weten we wat de mensen nodig hebben. Eerst richten we ons op
primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk, onderwijs en
infrastructuur. Daarmee richten we ons op zowel noodhulp als wederopbouw.”
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Meer over het mooie en broodnodige werk van de ZOA is te vinden op www.zoa.nl
In 2019 is de collecteweek van 24 tot en met 30 maart. Help je mee?
Elke collectant hoeft niet langer dan 1 á 1 ½ uur te lopen. Het zou fijn zijn als veel van jullie
hier positief op reageren, liefst zo snel mogelijk. Mail voor opgave naar
nel@christiaanhoogeveen.nl of bel: 0522-475601. Dan neem ik contact met je op.
Een excuus om niet te collecteren is soms: "Het helpt toch niet, zo'n klein beetje in de
collectebus!" De regio-coördinator van de ZOA vertelde dat het bedrag dat opgehaald
wordt verviervoudigd wordt o.a. door overheidssubsidie en EU-gelden.
Vorig jaar bracht de landelijke collecte €700.000 op. Als je dat met 4 vermenigvuldigt......
Nel Hoogeveen Dorpsstraat 42 Nijeveen
Op de leesplank
Onze maatschappij gaat er steeds vaker van uit dat iedereen internet heeft. Het klopt dat
senioren bezig zijn met een grote inhaalslag, maar ruim een derde van de 75-plussers gebruikt
nog steeds geen internet en dreigt buitengesloten te raken. Zes redenen voor “nee” tegen
internet; Carla Poel begeleidt mensen bij het schrijven van een brief aan hun naasten. Ze zegt:
in die brief kun je dingen delen over je leven en over je wensen bij het levenseinde. Het schrijven geeft jezelf rust. De ander kan rekening houden met de gedachten en wensen die je op
papier hebt gezet. Dit gaat over wat er echt toe doet. Dit en nog veel meer kunt u lezen in het
KBO/PCOB-magazine dat weer op de leesplank ligt. Neem eens een exemplaar mee, ze liggen
er voor.
Liederen:
Voor de dienst
: L 216: 1,2,3
Tijdens de dienst : L 8 b: 1,3,4 Zie de zon, zie de maan; L 287: 1,5; Glorialied: L 657:
1,4; Wij gaan voor even uit elkaar; L 422: 1,2,3; L 974: 1,2,5; L 1014
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