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Goedemorgen
Het bekende Bijbelverhaal over de bruiloft te Kana. Dit verhaal is niet zomaar een verslag van
een bruiloft. Niet alleen omdat Jezus op het feest verschijnt, maar vooral om wat hij doet, hoe
hij zich manifesteert. Bij een bruiloft hoorde in die tijd wijn. Gezien de lange duur van de
bruiloften en het grote aantal gasten waren aanzienlijke hoeveelheden nodig. Een tekort aan
wijn was een blamage voor het bruidspaar, een schande die hen na jaren nog aangerekend zou
worden. Jezus verandert het water in wijn. Het is het wonder van het water dat op zijn woord
in wijn verandert. De wijn smaakt beter dan de eerdere wijn. In tegenstelling tot de normale
gang van zaken dat men eerst de beste kwaliteit serveert en als er veel gedronken is, de
mindere kwaliteit. Nu wordt dat omgekeerd gedaan. De leider van het feest begrijpt het niet.
Maar deze gang van zaken is kenmerkend voor de heilstijd. De wijsheid van het Rijk is anders
dan die van deze wereld. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een
goede dienst toegewenst.

Zondag 4 februari 2018
Voorganger
Collectes

: mevr. Liesbeth Winters uit Kraggenburg
: 1. Diaconie; 2. Kerk; de uitgangscollecte is voor het
bouwfonds
Organist
: Jannes Lopers
Mmv
: Medewerking van de dameszanggroep “Stil “ uit
Vollenhove / St. Jansklooster
Ouderlingen v. dienst
: Sita Zuidema en Jan Roelof Klaasen
Koster
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst 4 februari : Angelique Oosterhuis
Oppasdienst 11 februari : Riette Smit
Kindernevendienst
: Vandaag is er kindernevendienst

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Dhr. en Mw. Hopman-Luten, Kolderveen 13
en worden gebracht door Reina Oosterhuis.
Meeleven
Dhr. J. Keizer (Tinus) is op genomen geweest in het ziekenhuis en is inmiddels weer thuis.
Ook wensen we degenen die nog ziek zijn of die een operatie moeten of hebben ondergaan
(ook zij die niet genoemd worden) Gods zegenende nabijheid toe en kracht om te herstellen.
Voorbedeboek
Voorbeden kunnen in het voorbedeboek worden geschreven of gemeld worden in de
kerkenraadskamer.
Volgende week
Volgende week is er Heilig Avondmaal en Ds. Vijko Top is dan voorganger.

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.
Kerktelefoon
Goedendag luisteraars, Ik wil graag even meedelen dat het technisch beheer van de kerktelefoon vanaf nu door Ard Mennik waargenomen gaat worden. U kunt Ard bereiken op
telefoonnummer 06-13802413. Bedankt voor de plezierige contacten, groeten Klaas Jan
Heidmeijer.
“The Choir Company “
Vanavond treedt op om 19.15. uur in de Kruiskerk te Diever het landelijk koor “The Choir
Company “ o.l.v. Maarten Wassink. Op meerderplaatsen in het land zingt het koor liederen van de nieuwe Nederlands talige cd. ,,Heel mijn Hart “. Het is een feest om naar dit
geweldige koor met zijn solisten en band te luisteren. Afwisselend is er ook samenzang van
bekende liederen. Er is een collecte.
Koffie-ochtend
Woensdag 7 februari is er weer een koffie-ochtend in een zaal van de gereformeerde kerk. U
bent van harte welkom vanaf 10 uur tot ongeveer 12 uur.
Voedselbank
Ook deze week zamelen we weer in voor de Voedselbank. In de drie kerken staan inmiddels
bakken om de producten in te zamelen. Ook nu doen we weer een dringend beroep op u, want
de schappen raken leeg. Waar is altijd behoefte aan: rijst, halvarine, margarine, bak/braadproducten, waspoeder, koffie, thee, koffiemelk, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt
broodbeleg. De Voedselbank Meppel heeft aangegeven dat er in februari extra behoefte is aan
afwasmiddel en allesreiniger.
Hoe kunt u meedoen?
U kunt uw product/producten inleveren in de bakken van één van de drie kerken of inleveren
bij familie Van Gasteren, Griftestuk 13 op woensdag 7 februari van 19.00 – 21.00 uur.
Namens de Voedselbank Meppel alvast bedankt.
Christelijk Mannenkoor Steenwijk
Zaterdagavond 10 februari a.s. treedt op om 19.00 uur in het kerkelijk centrum “De Bron” in
Staphorst het Christelijk Mannenkoor Steenwijk o.l.v. Marco Hoorn. Arjan Kroes bespeelt het
orgel en Marco Hoorn zingt solo. Verder is er veel samenzang. Entree is 5 euro en na afloop is
er gratis koffie of thee. De kerk gaat open om 18.30 uur

Uitnodiging
De kerkenraad nodigt u van harte uit om na de morgendienst van 11 februari a.s. nog even na
te blijven voor een korte vergadering onder het genot van een kop koffie of thee. In deze
vergadering we willen graag met u in gesprek over de invulling van het pastoraat in de
toekomst. Met voor iedereen na afloop een kleine verrassing. Namens de kerkenraad, Joke
Meinen-Hoekman, scriba
De Millennials . Gelukkig, slim of juist twijfel en innerlijke strijd? Uitnodiging Kerkcafé
22 februari – 20.00 uur Dorpshuis ‘ De Schalle’
Als we het over Millennials hebben, bedoelen we de jonge mensen die geboren zijn tussen
1980 en 2000. Opgegroeid in een wereld waar internet en welvaart de boventoon voert. Een
gelukkige en slimme generatie. Maar is dit eigenlijk wel zo? Of kent een Millennial ook
twijfel en innerlijke strijd?
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In dit Kerkcafé gaan we met elkaar in gesprek over studie
en werk, het sociale leven, religie en wat ons tegenwoordig
allemaal bezighoudt. We gaan dit doen in een spel- en
gespreksvorm, waarbij je jouw Smartphone nodig hebt.
Die vergeet je toch sowieso niet ;-)
Niet alleen de Millennials zijn welkom deze avond. Ook
iedereen die graag mee wil doen in dit gesprek of meer wil
weten over de dilemma’s en drijfveren van deze generatie
is van harte welkom. We kunnen vast veel van elkaar leren!
Hinke Snoek zal haar medewerking verlenen aan deze avond, die is voorbereid door Lotte
Dijkema, Ben de Boer, Annemarije Hoorn, Helen Bijker, Adriaan Jans Timmerman en Geertje
de Boer. Tot de 22ste!
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.
Komende activiteiten Kerkcafé
Op 22 maart staat het thema: ‘LHBT’ centraal tijdens de Regenboogweek Nijeveen. De
Regenbookweek wordt gehouden van 18 tot en met 24 maart 2018.
Op de leesplank
In de aanloop naar Valentijnsdag heeft de Elisabethbode gekozen voor het thema: lief en leed.
Wat kunt u zoal lezen in dit nummer: de ontroerende column van Luc Tanja over het gedoe dat
liefde heet; een liefdeslied vol levenlust! Een boekje open over Hooglied; Onze trouwtekst,
liefde is het mooiste geschenk dat God gegeven heeft. Hij zelf is de bron. Hoe ziet liefde voor
het leven eruit? Negen ingrediënten voor een duurzame liefdesrelatie. Neem eens een
exemplaar mee, ze liggen er voor.
Liederen:
Voor de dienst
: wordt gezongen door Stil
Tijdens de dienst : lied 212: 1 Laten wij zingend deze dag beginnen; lied 212: 3 Het is zijn
zegen dat wij ons bewegen…..; lied 791: 1, 3, 5 en 6 Liefde eenmaal uitgesproken; lied 834
Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht; lied 518: 3 en 4 Gij schittert als een edelsteen……; lied 525
Wij willen de bruiloftsgasten zijn; de gemeente zingt a capella met de groep Stil samen het
eerste couplet van Groot is uw trouw.

Dorpsstraat 7, Nijeveen, tel. 0522 – 491671
Websiteadres: www.gereformeerdekerk.nl
Redactieadres: Maria van Gasteren, Griftestuk 13
allmarad@home.nl Tel. doorgeven kan ook via:
0522- 491141

