Mededelingen zondag 31 maart 2019, jaargang 16 nr. 9
(www.gereformeerdekerk.nl)
Goedemorgen
Wij mensen hebben heel wat verbeelding. Dat begon al bij de torenbouw van Babel. Ook in
godsdienstig opzicht hebben wij al zo het een en ander gemaakt. Israël maakte een gouden
kalf. De heidenen bouwden hun beelden en tempels. Dat zijn, uit cultureel oogpunt, vaak
indrukwekkende monumenten. Paulus komt er bij zijn wandeling door het wijze Athene ook
van onder de indruk. Maar wat verbeelden de heidenen zich eigenlijk wel, om een god te
vangen in hout of steen, in ruimte of tijd? Maar laten wij, ook als christen, ons maar niets
verbeelden. Want ook onze denkbeelden van God zijn vaak helemaal fout. God als boeman,
vol met dreiging. God als persoon, die niets van ons vraagt en die toch wel vergeeft. Je kunt er
maar op los leven. Of de God van alle antwoorden. Wat nodig is, is een storm in ons hoofd
tegen al die beelden. Als u en jij een juist beeld van God willen hebben, moet u naar Jezus
kijken en luisteren. Want Hij roept u vandaag: “Probeer mij niet in beelden vast te houden. Ik
houd ú vast.” Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst
toegewenst.

Zondag 31 maart 2019, 4ee zondag van de 40 dagentijd
Voorganger
Collectes
Thema
Organist
Ouderling v. dienst
Koster
Oppasdienst 31 maart
Oppasdienst 7 april
Kindernevendienst

: ds. P.W. Dekker, uit Wierden
: 1. Kerk; 2. Diaconie; de uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
: Lucas 23:18 - Niet te vergelijken
: Hidde Visser
: Alie Bouwknegt
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Nienke Karsten en Ruth Oosterhuis
: Laura Schra + Laura Klok
: Er is vandaag geen kindernevendienst

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. R. Oosterhuis-Hoorn, Roekebosscheweg 3 en worden gebracht door Lina Heidmeijer.
Vorige week zijn de bloemen naar Dhr. R. van ‘t Ende, Gorthoek 7 gegaan. Per abuis is er een
verkeerde naam vermeld.
Meeleven
Opgenomen en ontslagen uit het ziekenhuis Mw. R. Klaver-Fortuin, Rembrandtstraat 57.
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
Volgende week
Volgende week gaat mevr. E. Winters-Jonas uit Kraggenburg voor.
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.
Paasgroetenactie 2019
Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar weer een
Paasgroet aan gevangenen in binnen- en buitenland en aan mensen en organisaties van de
groetenlijst van Amnesty International. De Paasgroet sluit aan bij het veertigdagentijdthema:
Een nieuw begin. Ds. Anne van Voorst ging hierover in gesprek met vrouwelijke gedetineerden en er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst: ´"Een nieuw begin ontstaat waar de
ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt
genomen!" Ook wij doen als gemeente mee aan de Paasgroetenactie. Op zondag 31 maart en
zondag 7 april 2019 kunt u na de dienst deze kaarten meenemen en ondertekenen. Er moet
nog wel een postzegel op ! Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze kaarten krijgen,
zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart
ontvangt, vanwege de privacy, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen
gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de
kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Ook de mensen en organisaties,
die zich inzetten voor mensenrechten wereldwijd, voelen zich altijd gesteund door kaarten en
brieven. Het is vaak moeilijk werk van lange adem, als je voortdurend bedreigd wordt. Maar
het doet goed als mensen je door een kaart een hart onder de riem steken.
Wilt u meer weten over de actie, kijk dan op www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
We hopen, dat velen van u Paasgroeten zullen sturen!
De Diaconie
Koffieochtend
Woensdagmorgen 3 april is er weer een koffieochtend. U bent welkom in een van de zalen
van de geformeerde kerk. We beginnen zoals gewoonlijk om 10 uur tot ongeveer 12 uur.
Ter herinnering. Gezamenlijke maaltijd
U wordt van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de gezamenlijke maaltijd
op 5 april a.s. Het thema deze avond is ‘Indische Tafel’. De koks hebben
heerlijke oosterse gerechten voor u bereid. Vanaf 18.30 uur staat er een drankje
klaar in de Gereformeerde Kerk. Waarna we om 19.00 uur gezellig samen aan
tafel gaan. De kosten zijn: € 6,- per persoon en € 3,- per kind. Het derde en
daarop-volgende kind (van hetzelfde gezin) is gratis.
U kunt zich opgeven voor maandag 1 april - uiterlijk 17.00 uur. Door te mailen
of bellen met Hillie Hoekman, e-mail: cornelishillie@ziggo.nl – telefoon: 492095.
Deze maaltijd willen we ook extra aandacht geven aan de voedselbank. Niet iedereen heeft
elke dag een warme maaltijd op tafel staan. Komt u eten? Wilt u dan ook iets meenemen voor
een ander? Bijvoorbeeld een pak rijst of koffie. Hoe mooi is het dat de 5de april niet alleen
onze magen vol zijn, maar ook de bakken voor de Voedselbank. Doet u mee?
Met een hartelijke groet en tot ziens!
Kookgroep Nijeveen

Talentenactie
Hoe gaat het met je ontvangen talenten? Zijn ze al ingezet en vermeerderd, of wachten ze nog
op een goed idee? Op de speciale Facebookpagina (Talentenactie Nijeveen) staat een bericht
waarin wel 50 ideeën worden aangedragen. Er zit voor jou vast ook een idee bij. Wat ook een
mogelijkheid is, is om mee te werken aan de Talentenmarkt die we willen organiseren. Deze
Talentenmarkt wordt gehouden op zaterdagmiddag 13 april van 13 uur tot 16 uur. Op dit
moment is het volgende aanbod op de Talentenmarkt: er worden dingen verkocht (kaarten,
eierdopjes, paashazen, paaseitjes, (cup)cakes) maar er kan ook een kleine workshop worden
gevolgd (leuk voor (klein) kinderen). Er kan dus nog wel wat bij. Dus heb je een leuk idee of
wil je graag meehelpen, laat dit mij dan even weten. Ben je niet in de gelegenheid om te
helpen of iets aan te leveren, maak dan promotie voor deze middag zodat we er met z’n allen
een succes van kunnen maken. Namens de zendingscommissie, Ritza Kroeze (06 47801858)
Zaterdag 13 april Paasconcert van T.O.G. in Hervormde kerk Kolderveen
De Christelijke gemengde zangvereniging T.O.G. geeft op zaterdag 13 april a.s. haar
jaarlijkse Paasconcert in de Hervormde kerk op Kolderveen.
Het concert omvat een zeer gevarieerd programma met prachtige Paasliederen. Het koor wordt
begeleid door Wim Kanis op piano en Ruth Pos op orgel. Het dwarsfluitduo “FluiteKruid”
Caroline Roth en Dieny de Vos uit Steenwijk werken ook mee aan het concert. Zij zullen
enkele liederen van het koor begeleiden en ook samen een muzikaal intermezzo verzorgen.
Het concert vindt plaats op de avond voor Palmzondag, aan het begin van de stille week voor
Pasen en staat in het teken van het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus Christus.
Het koor heeft speciaal hiervoor weer een aantal mooie liederen ingestudeerd waarbij de
bezoekers diepe emotie en verdriet, maar ook blijdschap zullen ervaren. Een vast onderdeel
op het programma is de samenzang met bekende Paasliederen. Onze dirigent Bert Gelderman
heeft deze avond de muzikale leiding. Ook jij en u zijn van harte uitgenodigd om dit
bijzondere Paasconcert bij te wonen en te ervaren wat zang en muziek met jou doet.
Het begint om 19.30 uur en de toegang is vrij. Er is een schaalcollecte voor de onkosten.
Wij hopen u daar te ontmoeten. Christelijk Gemengde Zangvereniging “Tot Ons Genoegen”
Ter herinnering. Groot Johannes de Heer koor.
Als leden van het koor kregen we het bericht dat onze dirigent Wim Magré ernstig ziek is.
Zijn zoon Wilbert neemt als dirigent de plaats van zijn vader in en zal de 700 zangers en
zangeressen dirigeren. Enkele organisten zijn aan het programma toegevoegd, o.a. Harm
Hoeve. De koorreis naar Engeland gaat niet door. Wel gaan de 5 Nederlandse optredens
gewoon door. Op 6 april treedt het grote koor op in de Grote Kerk te Apeldoorn. Verder
werken mee het groot Urker kinderkoor in klederdracht. Aanvang 19.30 uur. Voorverkoop
kaarten á 10 euro via de site Groot Johannes de Heer koor. Daarop is ook alle informatie te
vinden over de andere optredens. De andere optredens zijn: 11 mei in de Grote Kerk
Dordrecht; 8 juni De Doelen te Rotterdam; 22 juni Maria Magdalena Kerk Goes.
Medewerkers aan de diverse concerten zijn: het Chr. Koor Zeeland, het Chr. Mannenkoor
Heerde, trompettisten Arjan en Edith Post, Erica Vogel dwarsfluit. enz.
De Meppel /Nijeveen groep
Liederen:
Voor de dienst
: Ps 45:1 (melodie: Ps 32)
Tijdens de dienst : Ps 40:2; Ps 40:3; Ps 40:6; Ps 40:7; What a beautiful Name-Hillsong;
NLB 825:1,2; NLB 825:7,8; NLB 747:2,3; Ps 22:12,13.
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