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Goedemorgen
Lied 433 kent u ongetwijfeld: Komt tot ons, de wereld wacht, Heiland, kom in onze nacht.
Licht dat in de nacht begint, kind van God, Maria ’s kind. De melodie van het lied is beroemd.
Luther gebruikt er een gregoriaanse melodie voor, die hij tot de meest essentiële elementen
terugbracht. De melodie is tot een minimum geconcentreerd en beweegt zich tussen de f en de
d. Meer dan 50 componisten hebben zich met dit geconcentreerde koraal bezig gehouden. Als
we naar de inhoud van dit lied luisteren, komen we tot de ontdekking dat ook de inhoud
geconcentreerd is. Het is de belijdenis van het geloof in de drie-enige God. Het lied is niet
gereduceerd, maar geconcentreerd tot die belijdenis. In het tweede couplet lijkt het eerst te
gaan over een ‘kind, dat uit z'n kamer klein’ wordt geroepen. Vervolgens moet hij zijn weg
gaan ‘als een held’ in één couplet. Het gaat in dit couplet niet over een kind dat uit z’n kamer
moet komen. Die kamer is een koninklijke zaal. Het gaat dus om een koningszoon, die
vorstelijk moet verschijnen. De koninklijke zaal, is de maagdelijke moederschoot. In het
vierde couplet wordt pas de kribbe genoemd. De kribbe blinkt in de nacht en wel met een
ongekende pracht, want Zijn geboorte is wel zeer bijzonder.
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 17 december,

3e

zondag van Advent

Voorganger
Collectes

: Ds. Bob Haanstra uit Steenwijk
: 1.Kerk; 2. Diaconie; de uitgangscollecte is voor het
bouwfonds
Organist
: Arjan Kroes
Ouderlingen v. dienst
: Willem Meijer en Sita Zuidema
Koster
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 17 december : Rigtje Karsen
Oppasdienst 24 december : Johanna vd Linde
Oppasdienst 25 december : Ank Bouwknegt
(Eerste Kerstdag)
Oppasdienst 31 december : nog onbekend
Oppasdienst 7 januari : nog onbekend
Kindernevendienst
: Er is geen kindernevendienst vandaag.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. en Mw. Pors, Oostercluft 35, en worden
gebracht door Jantje Kroes.
Meeleven
Dhr. J. Vink is ontslagen uit het ziekenhuis te Zwolle. De operatie is uitgesteld.
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis te Meppel, Mw. F. Keizer-Timmer, Raadhuislaan
20.

Voorbeden
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: 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.
Locatiewijziging Kerstavondzang. Let op.
De Kerstavondzang van zondagavond 24 december zal niet bij de molen plaatsvinden, maar
in de Gereformeerde Kerk Nijeveen. De aanvang blijft 19.00 uur.
Diensten van de komende weken
Zondagmorgen 24 dec is er om 10.00 uur een PKiN dienst in de Herv. Kerk te Kolderveen.
De beide andere Nijeveense kerken zijn dicht.
Zondagavond 24 dec. is er dienst om 19.00 uur in de Gereformeerde Kerk.
1e Kerstdag: Geref. Kerk om 10.00 uur. Voorganger: Ds .Cees Huisman uit Meppel.
Medewerking: Herwin Lokken met zijn trompet.
Er is dan weer kindernevendienst.
2e Kerstdag: geen diensten.
Zondag 31 dec. Oudjaar: Om 10.00 uur een PKIN dienst in de Herv.Kerk te
Kolderveen (Geref. Kerk en Herv. Kerk Nijeveen dicht.) Voorganger: Ds.Vijko Top uit
Havelte
Om 19.00 uur een PKIN dienst in de Herv. Kerk te Nijeveen (Geref. Kerk en Herv. Kerk
Kolderveen dicht) Voorganger: ds. Jan Stap Wanneperveen.
Zondag 7 januari vanaf 10.00 uur nieuwjaarsbegroeting en veel samenzang in de Geref.
Kerk. Voorganger: ds. Gerrit Pors uit Steenwijk. Er is dan geen kindernevendienst.
Zondag 14 januari Doopdienst. Er is dan wel kindernevendienst
Ter herinnering. Kerstattenties
Voor de Contactdames: Dinsdagmiddag 19 december liggen de kerstattenties klaar vanaf
14:00 uur bij mevrouw J. van Gijssel, Joh. Nijmeijerlaan 12.
De Diaconie
Ter herinnering. Het Kerspel
De maandsluiting is vanwege een gezamenlijke kerstmaaltijd op 15 december verschoven
naar vrijdag 29 december. Dan wordt ook het avondmaal gevierd o.l.v. Ds. J. Stap om 19.00
uur.

Voedselbank. Kerst voor iedereen, doet u mee?
Help je mee? Hoe leuk zou het zijn om een gezin of alleenstaande die gebruik maakt van de
Voedselbank een gevulde tas te geven om de kerst smakelijk te vieren. De liefde van God
daalt neer met Kerst; dankzij Zijn zoon worden waarden als vriendschap, vrede, en verdraagzaamheid opnieuw geboren. Kerst staat voor velen van ons ook synoniem aan samen zijn met
familie en vrienden. Fijn samen en een (uitgebreid) kerstdiner. Maar hoe gaat dat bij mensen
zoals jij en ik die door omstandigheden (tijdelijk) in financiële nood verkeren? In de decembermaand willen we wat extra’s meegeven om toch in een moeilijke tijd, samen met het gezin
te kunnen genieten van de kerstdagen. Hoe kun je meedoen:
Vul alleen of samen met buren, familie, vrienden of collega’s een tas met producten voor een
fijne kerst. Zowel in de Hervormde Kerk in Kolderveen als in de Geref. Kerk in Nijeveen
staan kratten om de producten of gevulde tas in te leveren. Bedenk ook dat de kerken
’s avonds nog wel eens open zijn i.v.m. activiteiten in de kerken. De inleverdatum voor deze
week is ook woensdag 20 december van 19.00 – 21.00 uur, bij familie Van Gasteren,
Griftestuk 13. Mocht u producten op een andere dag deze week bij ons willen leveren, dan is
dat altijd mogelijk na telefonisch overleg. We zijn te bereiken op tel.nr: 49 11 41.
Kerst met een gouden randje is ………………. samen delen
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Ter herinnering. Postzegels
De tijd van kerstkaarten ontvangen breekt weer aan. Maar wat doet u met de enveloppe met de
(kerst)postzegel? Weggooien, dat doet u toch niet? U kunt de postzegels sparen en inleveren in
de doos in de kerk. Uiteindelijk sorteren vrijwilligers de postzegels met veel zorg. Vervolgens
verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in Nederland en dat levert geld op.
Zo kunnen we nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.
Mededelingenblaadje
De diensten op zondag 24 december en zondag 31 december zijn PKiN-diensten en daarom zal
er dan geen mededelingenblaadje verschijnen op die zondagen. Het volgende blaadje zal
uitkomen op zondag 7 januari 2018.
Liederen:
Voor de dienst
: Nieuwe Liedboek 439: 1, 4
Tijdens de dienst : Nieuwe Liedboek Psalm 149: 1, 3; Nieuwe Liedboek Psalm 149: 5;
Nieuwe Liedboek Psalm 103: 1, 2; Nieuwe Liedboek Psalm 103: 3, 4; Nieuwe Liedboek 442:
1, 2; Nieuwe Liedboek 433: 1 t/m 5; Nieuwe Liedboek 440: 1, 2, 4.

Zalige Kerstdagen
Gezegend nieuw jaar
waarin liefde overwint
God is steeds bij jou
Hij ontvouwt mogelijkheden
voor het komende jaar
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