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Goedemorgen
Een parabel op de website Christelijke Verhalen:
Eenzaam hout
Een man die regelmatig naar de kerk ging, bleef opeens thuis. Na een paar weken besloot de
predikant bij hem langs te gaan. Het was een gure avond. De dominee trof de man thuis aan
voor een knapperend haardvuur. De man, die wel kon raden waarom de dominee langskwam,
heette hem welkom, bood hem een gemakkelijke stoel bij de haard aan en wachtte. De
dominee ging lekker zitten, maar zei niets. Tijdens de plechtige stilte sloeg hij de vlammen
gaande die rond de brandende houtblokken speelden. Na een paar minuten nam de dominee de
tang, pakte voorzichtig een stukje gloeiend hout en legde het aan de kant van de haard waar
geen vuur was. Daarna ging hij weer zwijgend zitten. De gastheer keek geboeid toe. Het
eenzame stukje hout brandde steeds zwakker, gloeide even op en doofde toen. Al snel was het
helemaal koud. Sinds de begroeting was er geen woord meer gesproken. Vlak voordat de
dominee wegging, pakte hij het koude stukje hout en legde het weer midden in het vuur. Door
het licht en de warmte van de blokken eromheen, begon het direct weer te gloeien. Toen de
dominee de deur wilde opendoen, zei zijn gastheer: ‘Heel erg bedankt voor uw bezoek en met
name voor de vurige preek. Zondag ben ik weer in de kerk.’
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.
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: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. J. van Gijssel-Bergman, Joh.
Nijmeijerlaan 12 en worden gebracht door Alie Matter.
Meeleven
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis te Meppel, Rutger de Boer, Kolderveense
Bovenboer 64.
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis te Heerenveen, Mw. T. Otter-Postenhoven,
Hofweg 37.
Opgelet
Op 28 juni a.s. is er Maandsluiting in het Kerspel om 19.00 uur, o.l.v. Ds. Vijko Top en niet
door Ds. G. Pors.

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
Volgende week, 30 juni, nemen de kinderen van groep 8 afscheid van de kindernevendienst.
Voorganger is ds. M. van Doorne-Wolfs uit ’t Harde.
Afscheid Kinderen van de kindernevendienst
Er zullen in de dienst van a.s. zondag 30 juni - 5 kinderen afscheid nemen van de KND:
Jorinde Kroes, Vivian Timmerman, Nienke van Gasteren, Remco Oudshoorn en Karlijn
Kroes. We hopen er met elkaar een mooie dienst van te maken en hopen dan ook dat u allen
komt om dit samen te kunnen beleven.
Ps. Vanwege een fout in mijn mail is het bericht niet geplaatst in de Drieluik van deze periode,
helaas maar hopende via deze weg toch een ieder op de hoogte te kunnen brengen.
Groeten Leiding van de KND
Ter herinnering. Gemeentevergadering
Zondag 26 mei hebben we de gemeentevergadering gehouden en in deze vergadering zouden
de jaarcijfers gepresenteerd worden. Maar door een ongelukkige val was onze boekhouder
tijdelijk uitgeschakeld en konden de cijfers niet op tijd klaar zijn. In de afgelopen vergadering
is daarom besloten om nog een extra gemeentevergadering te houden met als enige agendapunt de jaarcijfers, en wel op zondagmorgen 30 juni na de morgendienst.
Mocht u de cijfers vóór de vergadering in willen zien, dan zijn deze op te vragen bij de scriba.
Joke Meinen-Hoekman.
Voedselbank
Dit stukje zou nooit de nieuwskrant halen – is er wat nieuws te vertellen dan over de
voedselbank? De voedselbank is een onderwerp… dat kennen we nu wel, ja, er komt een
nieuw uitgiftepunt bij in de stad, nummer zes, vanwege de lange rijen bij de andere vijf, een
beetje dun voor een reportage in een landelijke krant. Geen haakje om een stukje aan op te
hangen. Daarom. Zo begint het artikel in de Volkskrant van mei van dit jaar. Een paar stukjes
uit het artikel:
De intake is streng: ze vraagt bewijzen van de financiële situatie. De gang naar de voedselbank
is altijd tijdelijk met een maximum van drie jaar, en tussendoor zijn evaluaties. Een keer niet
opdagen: waarschuwing. Twee keer: uitschrijven. Velen zitten in de schuldsanering. De

voedselbank ziet ook meer en meer studenten komen, meer vluchtelingen en meer klanten ‘die
te maken krijgen met onze overheid’. Maar er is ook nog een reservoir aan klanten die de
voedselbank niet bereikt – er is schaamte, onkunde, en er zijn mensen die werken tijdens de
openingstijden van de voedselbank, ja, die hebben gewoon een baan.
De klanten van de Voedselbank nemen hun verhalen mee naar binnen, vullen de tassen en
nemen ze weer mee naar buiten. Een medewerker van de Voedselbank zegt: ‘Je ziet niet aan
de mensen af dat ze klant zijn bij de voedselbank’. Laatst bracht hij een pakket naar een gezin
in een fijn nieuwbouwhoekhuis van drie verdiepingen, pas toen de deur openging zag hij dat er
helemaal niets meer in dat huis stond. Stille klanten, joviale klanten, kieskeurige klanten die
hun courgette aan een ander gunnen. De dame met een kantoor dat failliet ging, de onvaste
jonge vrouw begeleid door een begeleider, de piloot na een scheiding, moeder met zoontje.
Ook deze week doen we voor de voedselbank weer een beroep op u. Om een meer gevarieerd
pakket aan te kunnen bieden is er bij de Voedselbank Meppel behoefte aan langer houdbare
artikelen zoals: rijst, halvarine, margarine, bak/braadproducten, waspoeder, koffie, thee,
koffiemelk, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg. De Voedselbank Meppel
heeft verder aangegeven dat ze in juni ook graag waspoeder en wasmiddel zouden
ontvangen. Ook u kunt meehelpen om te zorgen voor pakketten met afwisselende producten.
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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 uw producten inleveren op
woensdag 26 juni van 19.00 – 21.00 uur, bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13.
U doet toch ook mee ?! Namens de klanten van de Voedselbank Meppel, bedankt voor uw
steun!
Op de leesplank
“We zijn allemaal verslaafd”, dat is het opmerkelijk thema van de nieuwste Elisabethbode. “Ik
ben er gewoon verslááfd aan”, hoor je mensen soms zeggen over chocola of drop. Maar de
meesten slagen er wel in zichzelf op rantsoen te zetten als ze merken dat ze dik worden of
hoofdpijn krijgen. Met alcohol gaat dat toch iets anders. En ook met de mobiele telefoon en
Netflix minder je niet zo gemakkelijk als je misschien zou willen; Dianette Kok werd geboren
op Curaçao en kwam als 11-jarig meisje met haar ouders en broer in Nederland wonen. Ze
werkte voor Terwille Verslavingszorg in de gevangenis in Groningen. Ze zegt daarover: “De
begraafplaats en de gevangenis zijn voor iedereen.” Dit en nog veel meer kunt u lezen in de
Elisathbode die op de leesplank ligt. Neem eens een blad mee, ze liggen er voor.
Liederen:
Voor de dienst
Tijdens de dienst

: Lied 302:1+2+4 God in de hoog alleen zij eer
: Intochtslied Psalm 92:1+2 Waarlijk dit is rechtvaardig;
Klein Gloria; Lied 146a:1+4 Laat ons nu vrolijk zingen;
Psalm 118:5+10 De Heer is mij tot hulp en sterkte; Lied
313:1+5 Een rijke schat van Wijsheid; Gezang 388:1+8+9
De avond komt de zon daalt, Liedboek voor de kerken
1973; Psalm 42:1+3+7 Evenals een moede hinde
Slotlied Lied 864:2+5 God heeft u uitverkoren; couplet
5 van Lied 868.
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