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Goedemorgen
Psalm 95 begint met het veelzeggende “kom”. Het is een ochtendlied. Het is een opmaat voor
wie de Heer met zang en muziekinstrumenten tegemoet treden. De reden is dat Hij een groot
God en een groot Koning is. Niet alleen voor Israël, maar over de hele aarde, in de diepte en in
de hoogte, zowel over de zee als over het droge. In vers 1 tot en met 5 gaat het over het komen
om Hem te ontmoeten. In vers 6 staan zijn dienaren in zijn huis en voor zijn aangezicht. Daar
volgt de oproep: “Kom op! Doe mee! We gaan aanbidden!” Dat is de oproep van deze psalm.
Aanbidden, je gevoel overheerst, je gedachten staan even stil. Maar gedachten zijn een stroom,
een stroom die altijd maar door gaat. Zulke gedachten kunnen zo maar stoorzenders worden,
die je blijdschap bederven. Soms moet je gewoon alleen voelen, uitbundig blij zijn. In de
verzen 1-7a spreken mensen: gelovigen wekken elkaar op om God te vereren. Maar in de
verzen 7b-11 spreekt God: Hij roept de feestgangers op te luisteren naar zijn woord. Terug
naar de aanbidding. Dat is de persoonlijke kant. Maar er is ook een gemeenschappelijke kant.
Heel psalm 95 staat in het meervoud. Laten wij buigen in aanbidding. Hij is onze God. Daarin
komt dat gemeenschappelijke duidelijk naar voren. Aanbidding in de binnenkamer en aanbidding met z’n allen Die twee hebben elkaar nodig. Welkom allemaal, in het bijzonder de
gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.
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Buigen en (aan-)bidden
19.00 uur: Zangdienst m.m.v. Reflection uit Tollebeek
Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Ritza
: Elly Timmerman + Laura Klok
: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Lammy Klaver, De Wilgen 20 in Giethoorn
en worden gebracht door Jantje Kroes.
Vorige week gingen de bloemen naar Dhr. Jan van Gijssel, Dorpsstraat 107
Meeleven
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis Dhr. J. van Gijssel, Dorpsstraat 107
Jarig
Vandaag is ons oudste gemeentelid jarig Mw. T. Otter-Postenhoven, Hofweg 37 7971 BK te
Havelte.
Namens de gemeente van Harte Gefeliciteerd met uw 100e verjaardag.

Voorbedeboek
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
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.
Diensten de komende week
Donderdag 30 mei Hemelvaart, kerkdienst in Kolderveen. Voorganger ds. J.H. van der Mark
uit Wolvega.
Zondag 2 juni gaat K.D. van den Hout uit Woudrichem voor. In deze dienst vieren we Heilig
Avondmaal.
Vanavond zangdienst

In de zangdienst van vanavond zal medewerking worden verleend door Reflection uit Tollebeek. Sinds 1995 is Gospelkoor Reflection een feit. Bestond dit christelijke koor in het begin
uit zo’n 20 leden, momenteel ligt het ledenaantal op 73 personen uit alle windstreken en met
verschillende kerkelijke achtergronden. Tijdens een optreden zijn meestal 50 tot 60 koorleden
aanwezig. In de loop der jaren is Reflection niet alleen in ledenaantal maar zeker ook in kwaliteit enorm gegroeid. Het reguliere repertoire van Reflection bestaat uit geestelijke muziek,
met andere woorden een lied met een boodschap. Muzikaal gezien zijn koor en dirigent Jan
Bode zeer breed georiënteerd. Easy listening ballads, klassieke koorwerken, gedragen liederen,
opwekkingsmuziek, black gospel en Afrikaanse liederen, het koor is van al deze markten thuis.
Gezamenlijke maaltijd
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd op vrijdagavond 31 mei a.s.

Het thema deze avond is ‘Around the World’. De koks hebben
wereldse 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 27 mei - uiterlijk 17.00 uur.
Door te mailen of bellen met Hillie Hoekman, e-mail:
cornelishillie@ziggo.nl – telefoon: 492095.
Met een hartelijke groet en tot ziens!
Kookgroep Nijeveen
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Liederen:
Voor de dienst
: Lied 280:1,2,3,4 De vreugde voert ons naar dit huis
Tijdens de dienst : Psalm 100:1,2,3 Juicht Gode toe bazuint en zingt; Psalm 100:4;
Glorialied Lied 705:1,2,3 Ere zij aan God de Vader; Lied 906:1,2,3 God
is tegenwoordig; Lied 413:1,2 Grote God wij loven U; Lied 416:1,2 Ga
met God; Lied 416:4;
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