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Goedemorgen
In de vergelijking in Lucas 11 vanaf vers 11 staat: Niemand geeft zijn kind een slag als het om
een vis vraagt. Of een schorpioen als het om een ei vraagt. De vis gelinkt aan de slang en het
ei gelinkt aan de schorpioen. Er zijn vissen die op een kronkelende slang lijken. Wanneer een
schorpioen zijn leden langs zijn lichaam strekt, lijkt hij op een ei. Als aardse vaders hun kinderen niet bedriegen, maar hen geven wat ze nodig hebben, hoeveel temeer dan de Vader in de
hemel. Elke vader geeft zijn vragend kind toch eten? En jullie hemelse Vader wil nog veel
meer zijn kinderen die honger hebben naar zoveel, geven wat ze nodig hebben. Wat wij nodig
hebben, is niet altijd dat waar we om vroegen. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in
ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 10 maart 2019, 1e zondag van de 40 dagentijd
Voorganger
Collectes
Thema
Organist
Lector
Ouderling v. dienst
Zangdienst

Koster
Oppasdienst 10 maart
Oppasdienst 17 maart
Kindernevendienst

: ds Paulineke Eigenhuis- de Kool uit Lemele
: 1. Kerk; 2. Diaconie; de uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
: “Roept hij Mij, Ik zal antwoord geven”
: Margreet van Dorsten
: Iet Goos
: Albert Bron
: 19.00 uur. M.m.v. Mannenensemble Nijeveen o.l.v. Johan
Rodenhuis
Na afloop is er een schaalcollecte
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Familie Kroeze
: Anneminke Drost, Jorinde Kroes en Laura Klok
E-meeting
: Vandaag is er geen kindernevendienst

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. W. Wijnstra-Bulthuis, Rembrandtstraat
21 en worden gebracht door Alina van der Linde.
Meeleven
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis Dhr. R. van ‘t Ende, Gorthoek 7.
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

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.
Woensdag
Woensdag 13 maart is het biddag. Er is dan om 19.30 uur een dienst in de Hervormde Kerk
Nijeveen. Voorganger is ds René Kok.
Volgende week
De dienst van zondag 17 maart is een E-meeting.
Ter herinnering. 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 nog steeds te beluisteren op www.nporadio5.nl/zinzoutenzegen.
Ter herinnering. Mannenensemble Nijeveen
De zangdienstcommissie in Nijeveen komt met een
experiment! Een aantal keren per jaar worden er door
de zangdienstcommissie (SOW) al sinds jaren zangdiensten georganiseerd. Altijd verrassend en goed
bezocht. Men wil eens een keer wat anders.
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 vandaag,
zal dit ensemble medewerking verlenen aan deze dienst. 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.
Vandaag 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.
ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Daarbij richten we
ons op zowel noodhulp als wederopbouw. 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. Mail voor opgave naar nel@christiaanhoogeveen.nl of
bel: 0522-475601. Dan neem ik contact met je op. De regio-coördinator van de ZOA vertelde
dat het bedrag dat opgehaald wordt verviervoudigd wordt o.a. door overheidssubsidie en EUgelden. Vorig jaar bracht de landelijke collecte €700.000 op. Als je dat keer 4 doet …..!!
Nel Hoogeveen Dorpsstraat 42 Nijeveen
Kerkcafé Donderdag 28 maart – 20.00 uur – Geref. Kerk
Wat kan jij betekenen voor je medemens? Interactieve avond met Stichting Present Meppel
Iemand anders helpen en iets voor de ander betekenen is erg waardevol. Donderdagavond 28
maart komt Ineke van Faassen meer vertellen over Stichting Present en de projecten die worden gedaan door de vrijwilligers die worden ingezet. Present brengt een beweging op gang
waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien. Er komen
verschillende vragen aan bod. Hoe kunnen wij naar elkaar omzien? En wie heeft het ‘t hardst
nodig? En wellicht kunnen we met elkaar helpen. Een bijzondere en interactieve avond waar je
van harte welkom bent. Het begint om 20.00 uur in de Geref. Kerk. Tot dan?!
Wil je helpen deze avond verder voor te bereiden? Stuur dan een mail naar Tineke Knorren
tineke.knorren@gmail.com of bel (06) 137 63 040. Leuk!
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Met een hartelijke groet,
Team Kerkcafé: Geertje de Boer, Klaas Neutel en Tineke Knorren
Van de penningmeester
Mijn kerk in balans. Het speciale thema dit jaar was “Geef voor je kerk”. We hebben met
elkaar een goed “resultaat“ neergezet. Als college zijn wij zeer blij met deze uitkomst.
De voorlopige opbrengst V.V.B 2019 is geworden. € 88.650,Dank voor diegenen die de enveloppen hebben gebracht en weer opgehaald. We hebben 12
personen bereid gevonden om de enveloppen rond te brengen. Bedankt voor uw toezegging.
Namens de Kerkrentmeesters
Met vriendelijke groet Jan Dekker.
Op de leesplank
Zo willen wij wonen. Maar kan dat wel? Wat is de meest ideale woning om oud te worden?;
de vijf beste tips over schenken en erven; het streekvervoer, veiligheid op de weg, een gezonde
en groene leefomgeving. Allemaal thema’s waarbij de provincies een rol spelen. Een
onmisbare rol, benadrukt de voorzitter van de Eerste kamer: “We kunnen niet zonder de
provincie”; Wat speelt er in uw provincie, een overzicht van de thema’s; heeft investeren in
duurzaamheid zin? Dit zijn wat onderwerpen uit het maartnummer van het KBO/PCOBmagazine. Er ligt een aantal exemplaren op de leesplank, neem er eentje mee.
Volgende week
Op zondag 17 maart is er een E-meeting. Omdat dit een PKiN-dienst is, zal er dan geen
mededelingenblaadje verschijnen.
Liederen:
Voor de dienst

: L 538: 1,2 Een mens te zijn op aarde
L 542: God roept de mens op weg te gaan
Tijdens de dienst : Ps 91a: Wie in de schaduw Gods mag wonen: 1 en 3; Ps 86: 2 en 4;
Ps 111: 2 en 6; L 370; Evangelische Liedbundel 58 (Johannes de Heer
105, Opwekking 40) Zoek eerst het koninkrijk van God; L 718: God die
leven
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