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Goedemorgen
Schenk mij vreugde , God
Schenk mij vreugde, God, in de alledaagse dingen,
in de stralende dageraad en in de avondschemering.
In het schitterende gras na een regenbui;
in de onstuimige, geheimzinnige najaarsstormen.
In de weidse, gouden voorjaarsvelden,
in het kostbare licht dat op winterdagen zo schaars is.
Schenk mij vreugde God, in de liefde van vrienden,
wanneer wij elkaar mogen ontmoeten.
In het spontane lied van kinderen,
en in de verworven wijsheid van de ouderdom.
Schenk mij vreugde God, in de bedrijvigheid van mijn werk,
in zegeningen die nog glanzend in mijn geheugen staan gegrift.
In de wetenschap dat mijn leven vol liefde is geweest,
in het vertrouwen dat U er bent aan het einde van de tocht.
God, geef mij hoop voor elke nieuwe dag die aanbreekt.
Schenk mij vreugde in de alledaagse dingen.
Naar: Thomas Curtis Clark
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 24 maart 2019, 3ee zondag van de 40 dagentijd
Voorganger
Collectes
Organist
Lector
Ouderling v. dienst
Koster
Oppasdienst 24 maart
Oppasdienst 31 maart
Kindernevendienst

: ds. Vijko Top
: 1. Kerk; 2. Diaconie; de uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
: Arjan Kroes
: Fenna Winters
: Karel Meine Hoekman
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Johanna vd Linde
: Nienke Karsten en Ruth Oosterhuis
: Er is vandaag geen kindernevendienst

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. H. Kroes-Agtersmit, Kolderveense
Bovenboer 57 en worden gebracht door Clara Kooiker.
Vorige week gingen de bloemen naar Mw. R. Klaver-Fortuin, Rembrandstraat 57

Meeleven
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis Mw. J. van Gijssel-Wever, Veurdele 43
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis Mw. A. Strijker-Vink, Ds. van Halsemastraat 12
kamer 10.
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis te Zwolle Mw. M. van Gasteren-van der Horn,
Griftestuk 13
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.
Volgende week
Ds. P. W. Dekker uit Wierden zal op zondag 31 maart voorgaan.

.

Talentenactie
Deze week gaan we weer verder met de talentenactie.
In de sluis staat de talentenboom. Er liggen groene blaadjes bij. De bedoeling is om je talent
op een blaadje te schrijven en deze in de boom te plakken. Dit kunnen meerdere talenten zijn,
dus je kunt meerdere blaadjes in de boom hangen. Zo komt de boom langzaam vol te hangen
met alle talenten uit de gemeente. Ook zijn er bloemen die in de boom gehangen kunnen
worden. Op zo’n bloem schrijf je waarvoor je je talentenkaart hebt ingezet. Hierdoor lijkt het
alsof de boom in bloei komt te staan.
Verder is een Facebook pagina gemaakt waar ideeën worden beschreven en waar andere
mensen laten zien wat zij met het gekregen talent (gaan) doen. Deze Facebook pagina heet
Talentenactie Nijeveen.
Heb je geen Facebook, maar wil je wel je talent onder de aandacht brengen, stuur dan een
mailtje naar: ritza_rolf@hotmail.com of stuur een WhatsApp naar 06-47801858 en dan wordt
het op deze speciale pagina geplaatst.
Op die manier kunnen we elkaar blijven inspireren.
Namens de zendingscommissie, Ritza Kroeze
Ter herinnering. 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!
Met een hartelijke groet,
Team Kerkcafé: Geertje de Boer, Klaas Neutel en Tineke Knorren
Gezamenlijke maaltijd
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd op
vrijdagavond 5 april a.s.
Het thema deze avond is ‘Indische Tafel’. De koks hebben heerlijke oosterse 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 1 april - uiterlijk 17.00 uur. Door te mailen of bellen met
Hillie Hoekman, e-mail: cornelishillie@ziggo.nl – telefoon: 492095.
Deze maaltijd willen we ook extra aandacht geven aan de voedselbank. Niet iedereen heeft
elke dag een warme maaltijd op tafel staan. Komt u eten? Wilt u dan ook iets meenemen voor
een ander? Bijvoorbeeld een pak rijst of koffie. Hoe mooi is het dat de 5de april niet alleen
onze magen vol zijn, maar ook de bakken voor de Voedselbank. Doet u mee?
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Met een hartelijke groet en tot ziens!
Kookgroep Nijeveen
Groot Johannes de Heer koor.
Als leden van het koor kregen we het bericht dat onze dirigent Wim Magré ernstig ziek is.
Zijn zoon Wilbert neemt als dirigent de plaats van zijn vader in en zal de 700 zangers en
zangeressen dirigeren. Enkele organisten zijn aan het programma toegevoegd, o.a. Harm
Hoeve. De koorreis naar Engeland gaat niet door. Wel gaan de 5 Nederlandse optredens
gewoon door. Op 6 april treedt het grote koor op in de Grote Kerk te Apeldoorn. Verder
werken mee het groot Urker kinderkoor in klederdracht. Aanvang 19.30. Voorverkoop
kaarten á 10 euro via de site Groot Johannes de Heer koor. Daarop is ook alle informatie te
vinden over de andere optredens. De andere optredens zijn: 11 mei in de Grote Kerk
Dordrecht; 8 juni De Doelen te Rotterdam; 22 juni Maria Magdalena Kerk Goes.
Medewerkers aan de diverse concerten zijn: het Chr. Koor Zeeland, het Chr. Mannenkoor
Heerde, trompettisten Arjan en Edith Post, Erica Vogel dwarsfluit.enz.
De Meppel /Nijeveen groep
Liederen:
Voor de dienst
: lied 654: 1, 5 en 6 ‘Zing nu de Heer, stem allen in’
Tijdens de dienst : lied 67: 1 ‘God zij ons gunstig en genadig’; lied 67: 3 ‘God zij ons
gunstig en genadig’; lied 713: 1, 2 en 5 ‘Wij moeten Gode zingen’;
lied 217: 1 en 4 ‘De dag gaat open voor het woord des Heren’;
lied 547: 1, 4 en 5 ‘Met de boom des levens’; lied 561: 1, 2, 3 en 4
‘O liefde die verborgen zijt’; lied 413 ‘Grote God, wij loven U’
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