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Goedemorgen
Wie oren om te horen heeft, die hoort nog al eens wat. Van alle kanten word je immers
opgeroepen, vermaand, aangemoedigd om dit te doen of dat te laten. Verfijnde reclametechnieken zijn er op uit je koopgedrag te beïnvloeden, politieke partijen vragen je stem,
actiegroepen jouw handtekening. En steeds weer sta je voor de keus: wat doe ik en wat laat
ik? Het is een goed evangelisch uitgangspunt je gedrag te laten bepalen door Gods geboden
en niet door ”vreemde goden.” Jezus zegt: het komt er in je leven op aan in je leven God lief
te hebben met hart en ziel zonder daarbij je verstand buiten spel te zetten. En dat kan alleen
als je oog en oor hebt voor de mens in je naast omgeving, als je liefhebt wie op je weg wordt
geplaatst, inclusief de verre naaste, die dichterbij is dan we denken. De vreemde goden zijn
niet zomaar even localiseerbaar. Het is niet ”de reclame”, of ”de politiek” of ”het geld”. Dat
hang er maar vanaf hoe je met de reclame, de politiek of het geld om gaat. ”Vreemde goden”
zijn alle invloeden, die een mens wegtrekken uit de levenssfeer van Jezus en de liefde blokkeren tot God en de naaste. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en
een goede dienst toegewenst.

Zondag 1 oktober, Bevestiging en belijdenis
Voorganger
Collectes
Organist
Ouderlingen v. dienst
Medewerking
Koster
Oppasdienst 1 okt
Oppasdienst 8 okt
Kindernevendienst

: Ds. Klaas Dirks van den Hout in plaats van Ds. Peter
van Heiningen
: 1. Kerk; 2. Zending; de uitgangscollecte is voor het bouwfonds
: Margreet van Dorsten-Lopers
: Bert Winters en Klaas Klomp
: Band ”Onderweg”
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Angelique en Ruth
: Elly Timmerman
: Er is kindernevendienst vandaag.

Pastoraat

Geboren
In het gezin van De Boer-Faber, Veurdele 69 is een zoontje en broertje Duuk Tijmen geboren.
Op KBB 62, is bij Robert Oort en Anne Loes Janssen een dochtertje geboren Fabiënne.
We willen hen namens de gemeente van harte feliciteren en dat het mag opgroeien als kind
van God.
Belijdenis en Bevestiging van Ambtsdragers
Op deze zondagmorgen van 1 oktober zal Adriaan Jans belijdenis doen van zijn geloof.
In deze dienst zullen ook de nieuwe ambtsdragers worden bevestigd en nemen we afscheid van
de vertrekkende ambtsdragers.
De nieuwe ambtsdragers zijn, Yvonne van de Linde als diaken, Adriaan Jans Timmerman als
jeugdouderling en Yeb Reitsma als voorzitter van de diaconie.
De vertrekkende ambtsdragers zijn Corné de Boer, voorzitter van de diaconie en Herma
Tjeerdsma als diaken.
Anneminke Drost en Arnoud Bouwknegt nemen beiden afscheid als jeugdouderling.
Deze dienst wordt geleid door Ds. Klaas- Dirks van den Hout en niet door Peter van
Heiningen zoals dat eerder de bedoeling was. Peter kan in deze dienst niet voorgaan i.v.m.
gezondheidsredenen. Na veel onderzoeken is gebleken dat Peter ernstig ziek is en een
ingrijpende operatie moet ondergaan. Hij heeft kanker in de rechter nierleider (ureter) en
daarom moeten deze nierleider én de nier verwijderd worden.
De opnamedatum is nog niet bekend. Ook wensen we Peter Gods zegenende nabijheid toe
en kracht om te herstellen.
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

Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. T. Hoekman-Fluit, Bramenweg 19 en
worden gebracht door Clara Kooiker.

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.

Meeleven
Dhr. J. de Roo, Burg. Weimalaan 19 zal 3 oktober opgenomen worden voor een darmoperatie.
We wensen degenen die nog ziek zijn of die een operatie hebben of moeten ondergaan (ook zij
die niet genoemd worden) Gods zegende nabijheid toe en kracht om te herstellen.

Koffie-ochtend
Op woensdag 4 oktober is er weer een koffie-ochtend is. Vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur
bent u welkom in een zaal van de Gereformeerde kerk.

Overleden
Een dochter van Mw. Jeane van der Veen-Nipperus, KBB 37, Marie Anne, is op 26 september
overleden, zij is 50 jaar geworden. De afscheidsdienst heeft afgelopen zaterdagmiddag plaats
gevonden. We wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies.

Voedselbank
Vijftien jaar geleden werd in Nederland de eerste voedselbank geopend. Dat deed veel stof
opwaaien. Het leidde tot ongeloof en verontwaardigde reacties van burgers en politici. Hoe
kan het dat in een welvarend land als Nederland mensen voor hun voedsel afhankelijk zijn van
voedselbanken?

Anno 2017 zijn voedselbanken niet meer weg te denken uit Nederland. In totaal zetten ruim
tienduizend vrijwilligers zich in bij de voedselbanken. Zij voorzien wekelijks meer dan 90.000
mensen van voedsel. Dit zijn niet alleen uitkeringsgerechtigden, maar ook werkende armen
(waaronder zzp’ers en tweeverdieners) en mensen met hypotheekschulden.
De Voedselbank Meppel is er voor mensen die om uiteenlopende redenen zodanig in
(financiële) problemen zijn geraakt, dat zij geen of onvoldoende geld hebben om voedsel te
kopen. De voedselbank zamelt gratis voedsel in waaruit voedselpakketten worden samengesteld. Voedselpakketten die door de Voedselbank ter beschikking worden gesteld zijn dus
bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel niet rond kunnen
komen. De maximale tijd dat er voedselpakketten aan een deelnemer wordt verstrekt is drie
jaar.
Eén van de activiteiten van de drie kerken in Nijeveen en Kolderveen is het verzamelen van de
producten voor de voedselbank. Waar is altijd behoefte aan: rijst, halvarine, margarine,
bak/braadproducten, waspoeder, afwas/schoonmaakmiddelen, koffie, thee, koffiemelk,
blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg.
Ook u kunt meehelpen om te zorgen voor pakketten met afwisselende producten.
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Hoe kunt u meedoen?
U kunt een keuze maken uit de bovenstaande producten en die inleveren op de onderstaande
inleverdatum. De inleverdatum voor de komende periode is: woensdag 4 oktober van 19.00 –
21.00 uur, bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13. Ook staan er elke zondag kratten in de
Gereformeerde Kerk om producten in te leveren. U doet toch ook mee ?!
Namens de klanten van de Voedselbank Meppel, bedankt voor uw steun!
Ter herinnering. Bruce Springsteen Event!
Hebt u, hebben jullie de posters al zien hangen? Bruce Springsteen Event op zondag 15
oktober om 14.30 uur. Event betekent belevenis! Nou dat gaat het zeker worden. Wat een
enthousiaste groep mensen is nu bezig om liederen in te studeren van Bruce Springsteen.
Wat heeft hij met deze liederen bedoeld? Wat is er gebeurd dat hij zulke mooie liederen heeft
geschreven? Benieuwd naar al die nummers die je zo vaak gehoord hebt, maar misschien
helemaal niet weet dat er zo n beleving achter zit? We zullen het horen op 15 oktober.
Van harte welkom!
Anneminke Drost

Zoals u met de startdienst al gehoord heeft, zullen wij dit jaar The Holy Land Institute for the
Deaf financieel ondersteunen. Nu willen wij u als gemeente van harte uitnodigen voor een
informatieavond, waarbij René Kolsters het project uitgebreid zal toelichten.
Deze avond staat gepland op woensdag 18 oktober aanstaande om 20:00 uur in de
gereformeerde kerk te Nijeveen. Op deze manier hopen we dat het project meer tot u zal
spreken en u het ook een warm hart zult toedragen. De koffie/thee staat voor u klaar.
Hartelijke groet van de gezamenlijke projectgroep.
Liederen:
Voor de dienst
: de band zingt
Tijdens de dienst : lied 288; lied 348:1,5,6,8; lied 886; lied 320:1,2,3,4; lied 885 met band;
lied 973; lied 362:1,2; lied 139:1; lied 423.
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