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Goedemorgen
In deze dienst zal “wijsheid” centraal staan. Bij wijsheid in de Bijbel denken we vaak als
eerste aan Salomo. Salomo of Salomon was de derde en laatste koning van het Verenigd
Koninkrijk Israël en een zoon van David en Batseba. Toen Salomo in een droom van God een
wens mocht doen en mocht kiezen wat hij maar wilde, koos Salomo voor wijsheid. Omdat hij
niet koos voor rijkdom, een lang leven of de dood van zijn vijanden, schonk God hem niet
alleen de gevraagde wijsheid, maar ook rijkdom en roem en een lang leven zolang hij zich
hield aan de geboden van God. Maar wat is wijsheid? Wanneer vind je iemand een wijs mens?
Bij het vak filosofie kun je wel uit de voeten met die vraag. De oude Griekse wijsgeren
schreven er hele verhandelingen over. De klassiek Grieks Atheense filosoof Socrates
daarentegen had de gewoonte om op straat mensen aan te spreken en hen dan iets te vragen.
Hij begon met een onschuldige vraag, vroeg dan steeds verder en hij hield niet op met vragen
tot hij het gesprek gebracht had op moeilijke vragen als “wat is wijsheid?” De conclusie van
Socrates was: Ik weet dat ik niets weet. Een jongere uit de 21ste eeuw schreef eens over
wijsheid het volgende: De les zou over tijdsbesteding gaan. De leraar zette een klein aquarium
voor zich op het bureau. Daarnaast plaatste hij een aantal grote stenen. Het waren stenen van
een behoorlijke omvang. Hij vulde het aquarium met die stenen tot de rand en vroeg toen: “Is
het aquarium vol?” Iedereen in de klas riep: “Ja”. “Is dat zo?” vroeg de leraar en pakte uit de la
van zijn bureau een zak met grind. Hij liet het grind zakken tussen de stenen. Na wat heen en
weer schudden verdwenen er nog heel wat grindkorrels. Toen vroeg hij weer: “Is het nu vol?”
Weer was het antwoord “Ja.” Op een enkele uitzondering na. Want er waren enkele leerlingen
die verder begonnen te denken. Uit een andere la haalde de leraar een zakje met fijn zand, dat
hij leeg schudde. Het zand verdween helemaal tussen de grote stenen en het grind. Op zijn
vraag of het aquarium nu vol was, hoorde hij een soms aarzelend, soms volmondig “Nee!” De
leraar liep naar de kraan en vulde een gieter met water en goot dat vervolgens in het aquarium.
Daarmee vulde hij het tot de rand. Toen stelde hij weer de vraag: “Wie van jullie denkt dat het
aquarium nu vol is?” Alle handen gingen omhoog. “Juist” antwoordde de leraar. “En wat heb
je nu geleerd?” Er was er één die zei: “Hoe vol je leven ook zit, er is altijd ruimte voor meer.”
De leraar antwoorde: “Dat is niet de belangrijkste les uit dit voorbeeld. Wat zou er gebeurd
zijn als ik de volgorde had omgekeerd en met het water was begonnen?” Toen werd iedereen
stil, omdat langzamerhand doordrong dat je dan nooit de stenen en het zand erin had kunnen
doen. De les uit dit geheel? Als je in je leven niet eerst de grote stenen plaatst, raak je ze niet
meer kwijt. Met andere woorden: Als je geen prioriteit geeft aan de grote dingen in je leven,
raakt datzelfde leven gevuld met andere, minder belangrijke zaken. Welkom allemaal, in het
bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.
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Thema
Koster

: Wijsheid
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 7 januari : Anneminke Drost en Jorinde Kroes
Oppasdienst 14 januari : Ank Bouwknegt en ?
(doopdienst)
Kindernevendienst
: Vandaag is er geen kindernevendienst. Volgende week is er wel
kindernevendienst tijdens de doopdienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. H. Mulder-Hardders, Gorthoek 9 en
worden gebracht door Clara Kooiker.
Meeleven
Enkele gemeenteleden zijn opgenomen geweest in het ziekenhuis maar zijn inmiddels weer
thuis. We wensen hen een voorspoedig herstel toe.
Zondag 7 jan. zal Dhr. J. Vink, Wilhelminastraat 2 opgenomen worden in het Isala Ziekenhuis
te Zwolle. Maandag zal hij geopereerd worden. Hopelijk gaat het deze keer wel door.
Overlijden
Op vrijdag 5 januari is Dhr. H. Doff, Scheerweide 36, op 81 jarige leeftijd overleden. De
afscheidsdienst zal op woensdag 10 januari om 13.30 uur plaats vinden.
Dopen
Op zondag 14 januari zullen Fabiënne Oort, dochter van Robert en Anneloes Oort, KBB 62 en
Jim Luka Overweg, zoon en broertje van Frank, Renske en Liz Overweg, Merelstraat 7
gedoopt worden. In deze dienst zal Ds. Vijko Top voorgaan. Er zal dan ook kindernevendienst
zijn.
Voorbedeboek
Voorbeden kunnen gemeld worden in de kerkenraadskamer.
Vakantie
Ds. Vijko Top is van 22 januari tot en met 3 februari met vakantie.
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: 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.

Kerkcafé – Spelletjesavond – 25 januari 19.30 uur
Het kerkcafé is een ontmoetingsplek voor en door iedereen. Voor heel Nijeveen en omgeving.
Het gaat om ontmoeten in de breedste zin. In het kerkcafé wordt gepraat, nagedacht en ben je
actief bezig met elkaar.
Op donderdagavond 25 januari organiseren we in het gebouw van de Hervormde Kerk
Kolderveen een spelletjesavond voor iedereen die er tijdens de lange, donkere avonden even
uit wil. Samen bezig zijn, genieten van een bak koffie/thee met iets lekkers en gezellig
bijpraten. Wij zorgen dat er van alles te doen is. Misschien spelen we bingo of staat de
sjoelbak klaar? Het is nog een verrassing. En wie weet ga je er met een leuk prijsje vandoor?
Succes en gezelligheid verzekerd! Doe je mee? Je bent van harte welkom.
Donderdagavond 25 januari – 19.30 uur. Gebouw Hervormde Kerk Kolderveen
Kolderveen 60 (achter de pastorie)
Lukt het niet om zelf naar Kolderveen te komen? Neem dan even contact op. Dan zorgen wij
dat er vervoer wordt geregeld. Met een hartelijke groet en tot dan!
Anneke Westenbrink, Lisette van der Kolk, Wolly Brand, Margriet Kooiker, Zwanie Dekker,
Geertje de Boer en Tineke Knorren (06) 137 63 040.
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Komende activiteiten Kerkcafé
Het Kerkcafé van februari wordt inmiddels voorbereid door een aantal 20’ers/30’ers. De
definitieve datum en het onderwerp wordt z.s.m. bekend gemaakt. Op 22 maart staat het
thema: LHBT centraal tijdens de Regenboogweek Nijeveen. Noteer het alvast in de agenda.
Op de leesplank
“Hoopvol leven”, dat is het thema van het eerste nummer van de eerste Elisabethbode in het
nieuwe jaar. Wat kunt u daarin lezen: Ze kreeg begin 2017 de diagnose kanker. Het is de derde
keer dat ze dit vonnis hoort. Maar nu met de vermelding “ongeneeslijk”. Dus ze leeft tussen
hoop en vrees. Maar niet zonder hoop … ; Als er weer een nieuw jaar voor ons ligt, staan we
vaak stil bij wat de toekomst ons zal brengen. Waar hopen we het komend jaar op? Hopen is
algemeen menselijk. We wensen een gunstige richting, we wachten op iets goeds. In de Bijbel
is hopen nog iets anders. Dit en nog veel meer kunt u lezen in de Elisabethbode. Neem eens
een exemplaar mee van de leesplank, ze liggen er voor.
Liederen:
Voor de dienst
: Nieuw L.B. lied no. 280: 1, 2, 4, 5.
Tijdens de dienst : Nieuw L.B. lied no. 601: 1, 2, 3; Psalm 100: 1, 2 en 4; Glorialied Nieuw
L.B. 705: 1, 2, 3, 4; NLB 311; Nieuw LB. lied 513: 1, 2, 3, 4; Psalm
150
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