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Goedemorgen
Heer, U doorgrondt en kent mij
Heer, U doorgrondt en kent mij
Heer, U ziet alles van mij, U kent mij
U weet van mijn zitten en mijn staan
En weet precies waar ik heen zal gaan
U blijft mij dag en nacht dicht nabij.
Elk woord dat ik uitspreek kent U al
Niets is voor Uw aangezicht verborgen
U kent ten volle mijn verdriet en zorgen
U Heer, mijn God, Koning van ’t heelal.
U blijft elke dag met mij verbonden
En bent bij mij, voor mij, achter mij
U, mijn God, gaat mij nooit voorbij
Ik kan Uw liefde niet doorgronden.
Geef dat ik de juiste weg mag inslaan
En het goede pad mag bewandelen
Dat ik altijd naar Uw wil zal handelen
Dank U dat U mij nooit alleen laat gaan.
( Woorden uit Psalm 139)
Dit gedicht is van Fedde Nicolai
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 30 september 2018, 2e zondag van de herfst
Voorganger
Collectes

: ds. H. van Veldhuizen uit Hasselt
: 1. Kerk; 2. Zending; de uitgangscollecte is voor het
Bouwfonds
Thema
: “Door Jezus Christus de nieuwe mens aangetrokken”
Organist
: Hidde Visser
Ouderling v. dienst
: Joke Meinen
Koster
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 30 september : Rigtje Karsen
Oppasdienst 7 oktober : Ank Bouwknegt
Kindernevendienst
: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. A. Piersma, ‘t Kerspel, kamer 13 en
worden gebracht door Herma Klaassen.
Meeleven
Een schoonzoon van Jan en Trijntje Hoekman, Bramenweg 19 en een broer/zwager van Otto
en Joke Meinen, Scheerweide 8 is 16 september op jonge leeftijd overleden.
Hij was ernstig ziek. Maar als dan het afscheid daar is, hoe moeilijk en verdrietig is dat dan.
We bidden de familie toe dat zij de kracht en bemoediging ervaren. Ook van onze zijde.
Enkele gemeenteleden zijn opgenomen geweest en zijn weer thuis.
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.
Adieu God???
In Drieluik staat een verkeerde tijdsaanduiding voor het gesprek over ‘Adieu God???’ Het is
niet do. av 10 oktober, maar wo. av. 10 oktober.
Zie verder Drieluik.
Koffie ochtend
Woensdag 3 oktober is er weer een koffieochtend in een van de zalen van de gereformeerde
kerk. Zoals altijd bent van harte welkom vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur.
Op de leesplank
Eenzaamheid onder ouderen is een gigantisch probleem, dat alleen met kleine stapjes te
verlichten is. Hugo de Jonge werkte eraan als wethouder in Rotterdam en nu als minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport: ”Sommige mensen horen dagenlang hun eigen stem niet”;
de tien mooiste initiatieven tegen eenzaamheid zoals: rozen als gespreksstof, samen breien,
wandelvoetbal of een telefoonmaatje thuis; Goochelaar Wim ziet graag de verwondering op
andermans gezicht als iets plotseling verdwijnt of verschijnt. Dit en nog veel meer kunt u lezen
in de KBO/PCOB magazine dat op de leesplank ligt. Neem eens een exemplaar mee.

Ook de Elisabethbode ligt op de leesplank met onder andere aandacht voor buren en het werk
van Sam uit Syrië. Burenhulp, burenruzie, burengerucht, leentjebuur, overbuur: er zijn veel
samenstellingen waarin buren een rol spelen. Maar wat is eigenlijk een buur?; Sam Louis
woont nu 18 jaar in Nederland. Hij komt uit Homs, Syrië. Zijn leermeester was de in 2014
vermoorde pater Frans van der Lugt, een man die leefde om anderen te dienen. Sam
ontvluchtte Syrië en kwam gehavend aan. Hij wil maar één ding: mensen samenbrengen,
vrede. In juni 2018 werden hij, zijn vrouw en dochters echter bedreigd door IS, en moesten zij
onderduiken.
Voedselbank
Het is bijna oktober en deze maand zou de Voedselbank graag als aanvulling op de pakketten
kruidenmix ontvangen. Dus kruidenmix voor pasta of nasi of bami.
Rijst, pasta, margarine, bak/braadproducten, afwas/ schoonmaakmiddelen, koffiemelk, koffie,
thee, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg. Daar heeft de Voedselbank
Meppel verder ook nu weer behoefte aan. M.a.w.: alle houdbare producten zijn welkom!
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Hoe kunt u meedoen?
U kunt een keuze maken uit de bovenstaande producten en die inleveren in de kratten die in de
drie kerken van Nijeveen en Kolderveen staan. Of u kunt woensdag 3 oktober tussen 19.00 –
21.00 de producten inleveren bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13. U doet toch ook mee?!
Namens de klanten van de Voedselbank Meppel, bedankt voor uw steun!
Liederen:
Voor de dienst
: Opw. 717 “Stil, mijn ziel, wees stil”; ELB 425
Tijdens de dienst : LB 287: 1, 2; Psalm 122: 1, 2; ELB 376: 1, 2; LB 317: 1, 3; LB 841: 1,
2; LB 834; ELB 270.
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