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Goedemorgen
Een nette woninginrichting stellen we op prijs. Maar christenen moeten hun leven ook passend
inrichten. Maar wat is dan de stijl van deze levensinrichting? Medestrijden. Nogal krijgshaftig? Als het om het evangelie gaat, gaat het om het gelóóf aan het evangelie. Want een
mens moet niet maar ja knikken tegen de Bijbel of zeggen: Ik ben vóór Jezus. Er moet méér
uit de bus komen. Dat het evangelie ook echt gelóófd wordt en dat het wérkt en zijn kracht
doet. Het is wel de enige stijl die ons past. We vechten niet voor het christendom. We willen
ervoor vechten dat de mensen met hart en ziel het evangelie gelóven. De mensen moeten het
ervan te pakken hebben. Is dat jouw of uw levensdoel?
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.
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: Ds. J. Stap
: 1. Werelddiaconaat ; 2. Kerk ; de uitgangscollecte is voor het
bouwfonds
: Jannes Lopers
: Cantorij o.l.v. Mannes Hofsink
: Joke Meinen en Renske Neutel
: Wat is jouw levensdoel
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Elly Timmerman
: Rigtje Karsen

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.
Tuinonderhoud
De 2e zaterdag van de maand, op zaterdag 14 oktober, is het alweer tijd voor tuinonderhoud
bij en om de kerk. Voor en naast de kerk zijn de struiken gerooid en afgevoerd. Deze stukken
zijn inmiddels ingezaaid met graszaad zodat we deze straks kunnen maaien.
We gaan richting winterklaar maken en willen onder de heggen onkruid verwijderen, blad
opruimen (in de bladbox Halsemastr), waar nodig heggen bijwerken enz. We hebben een
mailbestand tuinonderhoud van 8 personen. Wilt u/jij je daar bij aansluiten, even een mail naar
hendrikboer@home.nl. Zoals gebruikelijk, koffie staat klaar met iets er bij. Voor info, Henk
Boer 491645 en Roelof Bouwknegt 492208.
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

: Er is geen kindernevendienst. Jonge kinderen kunnen naar de
oppas

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. A. Matter-Kroes, Binnenveen 25 en
worden gebracht door Betsy Wamsteeker.
Meeleven
Dhr. J. de Roo is opgenomen in het ziekenhuis te Meppel voor een darmoperatie en ligt op D2.
We wensen allen die nog ziek zijn of die een operatie hebben of moeten ondergaan (ook zij die
niet genoemd worden) Gods zegenende nabijheid toe en kracht om te herstellen.
Voorbeden
Voorbeden kunnen 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

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.
Kerkcafé – thema-avond: Voltooid Leven – 19 oktober 20.00 uur
Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door iedereen. Voor heel Nijeveen en omgeving.
Het gaat om ontmoeten in de breedste zin. De plaats is niet bepalend maar uitgangspunt is dat
de kerk de ‘herberg’ is. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht en ben je actief bezig met
elkaar. Eigen inbreng, interactie en creativiteit staan centraal. Deel je leven in het kerkcafé,
deel je verwondering, je zorgen, je verdriet, je zoektocht naar God en Jezus als mensen van
deze tijd. Juist in een ontspannen sfeer is hier ruimte voor.
Op donderdagavond 19 oktober gaan we met elkaar praten en nadenken over het onderwerp:
‘Voltooid Leven’. Een onderwerp dat tegenwoordig in het middelpunt van de belangstelling

staat. Voor velen een moeilijk vraagstuk. Of juist niet? Er zijn deze avond een aantal
deskundigen uitgenodigd die vanuit verschillende invalshoeken hun ervaringen delen. Dokter
Roelof Moes, dominee Vijko Top en onze derde gast is nog niet helemaal zeker, maar zal
aansprekend zijn. De avond wordt geleid door Klaas Neutel. U bent van harte welkom. Het
begint om 20.00 uur in de Gereformeerde Kerk in Nijeveen.
Kerkcafé – thema-dienst: Delen en excursie naar de Voedselbank
In de week van en na dankdag willen we nadenken over ‘Delen’. Er is veel armoede in de
wereld, maar ook heel veel overvloed. Het zogenaamde ‘Voedselvraagstuk’. Hoe kunnen we
samen delen? Zondag 5 november is de dienst voorbereid met dominee Jelle de Kok. De
inzamelplek voor spullen wordt tijdens deze dienst officieel in gebruik genomen. Ook hopen
we die week heel veel spullen voor de voedselbank in te zamelen en samen naar de Voedselbank in Meppel te brengen op woensdagavond 8 november. Hier zijn we om 19.30 uur van
harte welkom voor een excursie en uitleg over het reilen en zeilen bij de Voedselbank. Gaat u
mee deze boeiende avond? Geef u dan z.s.m. (in ieder geval voor 6 november a.s. op) door een
mail te sturen naar Geertje de Boer deboery@kpnmail.nl of Tineke Knorren
tineke.knorren@gmail.com. Deelt en doet u mee?!
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Zing mee met het Chr. Mannenkoor Steenwijk
Het mannenkoor organiseert op 9 maart 2018 een paas concert- zangavond. Optredens zijn er
van het Chr. Mannenkoor, een aantal musici, kinderkoor ,, De Welnootjes’’ en een soliste.
Dit grote evenement zal plaatsvinden in de Grote - of Sint Clemens kerk in Steenwijk.
Voor dit evenement zoeken wij mannen die op projectbasis hieraan mee willen werken.
Meedoen is geheel vrijblijvend en uiteraard kosteloos en onder leiding van onze dirigent Marco
Hoorn. Er zal twee keer per maand op projectbasis geoefend worden. Dus … houd je van zingen,
zing dan mee en kom op dinsdag 7 november naar ”De Meenthehof” in Steenwijk aanvang
19.45 uur en … je kunt deze liederen meezingen op het komende concert van het Chr.
Mannenkoor Steenwijk op vrijdag 9 maart aanvang 19.30 uur.
Op de leesplank
“Oud zeer”, hoeveel mensen hebben daar geen last van? Het verleden dat je blijft achtervolgen. In de nieuwste Elisabeth komt verschillend “oud zeer” aan de orde, maar ook hoe je daar
mee om kan gaan. Wat als je als kind ernstig wordt mishandeld door je vader en stiefmoeder
en toch de moed vindt om vele jaren later, naar het huis van je vader te gaan om hem vergeving te schenken; wrok, het is een negatieve, onopgeloste emotie die je lange tijd kunt
onderdrukken, maar die je toch steeds meer parten gaat spelen. Wrok. Zie er maar eens af te
komen. Dit en nog veel meer kunt u lezen in de Elisabethbode, die ook nu weer op de
leesplank ligt. Neem eens een exemplaar mee.
Liederen:
Voor de dienst
: Lied 56: 1,2, 4; Lied 139: 1 en 14
Tijdens de dienst : C = Cantorij A = Allen; Aanvangslied 283 “In de veelheid van geluiden”
A – 1; 2 – C; 3 – A; 4 – C; 5 – A; Lied 213: 1 en 3; Lied 301-j (C – 1x en A – 2x); Lied 313: 1
en 3; Lied 309a; Lied 542: C – 1; A – 2; C – 3; A – 4; Lied 915: 1 en 2 (C – coupletten / A –
het refrein); Slotlied 825: 1 en 5.
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