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Goedemorgen
Een domineesgezin zit aan de middagmaaltijd. In het dorp waar het gezin woont heerst al een
lange tijd een ernstige droogte. De gevolgen waren groot. Diverse gewassoorten konden niet
tegen de droogte en de boeren besproeiden de gewassen zo vaak als ze konden met het water
wat nog in de sloten aanwezig was. Maar ook dit water raakte spoedig op en de boeren wisten
geen raad meer. Aan het einde van de middagmaaltijd vroeg de dominee aan zijn gezin waar
ze voor moesten bidden en danken, waarop het jongste dochtertje antwoordde: ‘Vader, bidt of
God regen wil geven!’ In zijn gebed vroeg de dominee daarom of God het gewas wilde sparen
door regen te geven. Toen de maaltijd afgelopen was, stond de dominee op van tafel en zei dat
hij meteen zou vertrekken. Hij had namelijk nog een preekbeurt in een ander dorp en hij wilde
niet te laat komen. De dominee liep naar de gang en trok zijn schoenen aan. Zijn kleine
dochtertje was hem gevolgd. De dominee zei zijn gezin gedag en wilde naar buiten gaan. Net
op het moment dat hij de deur open deed zei zijn dochtertje: ‘Pappa, bent u iets vergeten?’
waarop de dominee antwoordde: ‘Nee, volgens mij heb ik alles bij me.’ Het dochtertje keek
haar vader aan en reageerde: ‘U vergeet uw paraplu, u hebt toch aan God gevraagd om regen.
Als het dan gaat regenen, dan wordt u helemaal nat!’ Beschaamd gaf de dominee zijn dochter
gelijk en hij nam zijn paraplu mee naar buiten. Diverse mensen in het dorp hebben hem raar
aangekeken, maar het was niet voor niets. Die avond heeft het gestort, dikke druppels water
vielen op de aarde. Vertrouwen hebben in God en in elkaar, dat zien we bij dit kind. Het is een
mooi voorbeeld van geloven als een kind. Kinderen leven vanuit de “basic trust”, het
basis-vertrouwen. Als je ouder wordt, neemt het basis-vertrouwen en dus ook geloven als
een kind af. En dat is ook logisch. Je krijgt meer kennis, je wordt kritischer, je krijgt meer
ervaring en ga zo maar door. Het geloof wordt anders. In deze dienst zullen Fabiënne Oort en
Jim Luka Overweg worden gedoopt. Een baby gelooft helemaal niet, heeft zelfs niet het geloof
van een kind. Maar ergens op het levenspad komt het geloof erbij. Bij het opgroeien zal het
geloof veranderen. Er zullen fijne, warme, liefdevolle momenten zijn. Maar ook verdriet, pijn
en onmacht. En dan? Hoe ga je dan om met het geloof? Fabiënne en Jim Luka, wij wensen
jullie toe, dat jullie geloof zal groeien. Van basis-vertrouwen naar een geloof met als basis dat
basis-vertrouwen. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede
dienst toegewenst.

Zondag 14 januari 2018, Doopdienst
Voorganger
Collectes

: Ds. Vijko Top
: 1. Kerk ; 2. Zending ; de uitgangscollecte is voor het
bouwfonds
Organist
: Arjan Kroes
Ouderlingen v. dienst
: Renske Neutel en Jan Roelof Klaasen
Koster
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 14 januari : Ank Bouwknegt en ?
Oppasdienst 21 januari : Laura Schra
(E-meeting)
Kindernevendienst
: Vandaag is er kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. J. Oosterhuis, Ds. van Halsemastraat
12/22 en worden gebracht door Marry de Boer.
Meeleven
Ontslagen uit het ziekenhuis te Zwolle , Dhr. J. Vink, Wilhelminastraat 2.
Een voorspoedig herstel toegewenst!
Opgenomen geweest in het ziekenhuis te Meppel, Mw. H. Drost-Fledderus, Reggersweg 1D te
Meppel. Ze heeft een heupoperatie gehad en is weer terug in de Havixhorst.
Voorbedeboek
Voorbeden kunnen in het voorbedeboek worden geschreven of gemeld worden in de
kerkenraadskamer.
Vakantie
Ds. Vijko Top is van 20 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.
Ter herinnering. 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.

Benefiet concert
Vrijdag 26 jan a.s. om 20.00 uur is er een groot Benefiet concert in de Grote Kerk in
Steenwijk. Naast samenzang is er medewerking van de koren Chr. Mannenkoor
Steenwijk o.l.v. Marco Hoorn en Koor Reflector o.l.v. mevr. G. Lammers. Organisatie:
Stichting Vrienden van Popke Boersma. Toegang is gratis. Kaarten reserveren is
mogelijk via de email: amfennis@live.nl
Ter herinnering. 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.
Volgende week
Omdat de E-Meeting van volgende week een PKIN-dienst is, zal er dan geen
mededelingenblaadje verschijnen.
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Liederen:
Voor de dienst
: Evangelische Liedbundel nr. 425 “Dit is de dag”, 2 x zingen
Tijdens de dienst : lied 601: 1 en 2 ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’; Opwekking 733
‘Tienduizend redenen’; Opwekking 488 ‘De kracht van Uw liefde’; uit ‘Geroepen om te
zingen’ lied 79: 1, 2 en 4; lied 314: 1 ‘Here Jezus, om uw woord’; lied 314: 2 en 3; lied 599
(Opwekking) ‘Kom tot de Vader’; lied 868: 1, 2 en 3 ‘Lof zij de Heer, de almachtige koning
der ere’.
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