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Goedemorgen
Jakob was naar Egypte gegaan met zijn zonen en hun gezinnen. Hun nakomelingen kregen veel
kinderen. Dat waren de Israëlieten. De nieuwe farao in Egypte ziet dat er te veel Israëlieten zijn
en dat ze te sterk zijn. Daar moet wat tegen gedaan worden. De Israëlieten moeten voor de farao
gaan werken, maar het kinderaantal blijft stijgen. Er volgt een reddingsactie door God en daarna
volgt de uittocht uit Egypte. De uittocht was op de 15e dag van de maand Abib, dat is april. Na
maanden komt het volk in de Sinaïwoestijn. Ze zetten hun tenten op vlakbij de berg Sinaï. Daar
krijgen ze te horen wat Gods bedoeling met hen is. Mozes beklimt de berg, zodat God hem
zeggen zal wat er nu moet gebeuren. Het grote doel is dat Israël de Heer volkomen zal dienen.
Het volk zal een heilig volk zijn, dat wil zeggen: helemaal aan God gewijd. Heilig betekent apart
gezet zijn. Die apartstelling houdt in dat we ons niet naar de wereld moeten richten, maar naar
God. Onze norm ligt niet in de wereld, waarbij we zeggen: wij zouden het toch anders doen?
Maar onze norm ligt bij God. Wij zijn waardevol omdat Hij dat vindt. Als Mozes dit allemaal
aan de oudsten en via hen aan het volk meedeelt, worden Gods opdrachten door de Israëlieten
spontaan aanvaard. Vanuit de woestijn naar het land van Gods beloften. Ook in 2019 mogen wij
door de woestijn van dit aardse bestaan trekken naar het land van zijn beloften, naar het hemelse
Jeruzalem. Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst
toegewenst.
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Mw Corrie Oosterhuis uit Heerde
1. Kerk; 2. Zending; uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
Arjan Kroes
Adriaan Jans Timmerman
Chr. Gem. Zangvereniging TOG o.l.v. Bert Gelderman
Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
Oppasdienst
6 oktober : Johanna vd Linde
Oppasdienst 13 oktober : Ritza Kroeze
E-meeting
Kindernevendienst
: Er is vandaag kindernevendienst. Wat jullie gaan doen, is nog een
verrassing…

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Mw. H.E. Kuipers-de Noord, Ds. van Halsemastraat 9 en worden gebracht door Herma Klaassen.
Meeleven
Mw.J. Kroes-Mondria is ontslagen uit Reggersoord , ze is weer thuis, Weidelint 36.
Dhr. J. Winters, Ds. van Halsemastraat 12 “Kerspel” kamer 4 is gevallen en heeft ribben
gekneusd/gebroken en ligt op bed in de kamer. De deur staat open dus.....
Maandag 30 september heeft Vijko Top een PSMA-Pet scan gehad en afgelopen donderdag 3
oktober kreeg hij te horen dat er géén uitzaaiingen zijn !!! Een grote opluchting zegt Vijko.
Dinsdag 8 oktober zal Vijko geopereerd worden in het ziekenhuis te Amsterdam.
We wensen allen die nog ziek zijn, die een operatie of een behandeling moeten ondergaan Gods
zegenende nabijheid toe en kracht om te herstellen.

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
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 ZWO commissie
Van het geld dat de ZWO commissie het afgelopen jaar van de gemeenteleden heeft ontvangen,
worden diverse projecten ondersteund. Zo gaat een gedeelte van het ontvangen geld naar het
gezamenlijk project van de drie kerken. Hier is tijdens de startdienst aandacht aan besteed. Ook
is een donatie gedaan aan Mozambique, het land dat in maart zwaar door cycloon Idai werd
getroffen. Tenslotte hebben we het afgelopen jaar Corrie Sturm met een bedrag ondersteund.
Corrie gaat regelmatig met een groep specialisten (orthopedisch chirurgen, een anesthesioloog,
een anesthesieassistent en twee operatieassistenten) naar Afrika om daar mensen te opereren
zodat deze mensen makkelijker kunnen bewegen. Tijdens deze dienst zal Corrie iets over dit
project vertellen.
Namens de ZWO-commissie, Ritza Kroeze
Ter herinnering. Zangvereniging T.O.G. Nijeveen/Kolderveen. Aankondiging programma
najaar 2019.
Wij willen u graag in de gelegenheid stellen om in de komende periode ons koor te komen
beluisteren.
U kunt de volgende datums inplannen en noteren.
Zondag 20 oktober om 10.00 uur Hervormde kerk Kolderveen.
Zaterdag 2 november om 19.30 uur Gereformeerde kerk St. Jansklooster. Dit betreft een concert
waar meerdere koren uit de regio aan meewerken.
Zondag 10 november om 19.00 uur Gereformeerde kerk Nijeveen. Dit optreden is naar
aanleiding van “15 jaar zangdienst” waaraan wij, maar ook andere groepen, medewerking
verlenen.
Op vrijdag 13 december houden wij ons “Kerstconcert” in de Gereformeerde kerk Nijeveen.
Dinsdag 24 december kerstnachtdienst in Hervormde kerk Koekange.
U ziet dat wij naast het instuderen van muziek ook regelmatig optreden. Lijkt het u ook leuk om
in ons koor mee te zingen? Wij zetten er graag een paar stoelen bij. Tot ziens op één van deze
optredens van “Tot Ons Genoegen”
Ter herinnering. Kerkcafé Dinsdag 8 oktober – 20.00 uur – De Schalle
Als de dood dichtbij is … Gast: Johan Massier – coach en schrijver van ‘Levenskunstenaar’
Tijdens het eerste Kerkcafé dit seizoen komt Johan Massier uit Veeningen naar Nijeveen.
In 2002 verloren Johan en zijn vrouw Hetty hun zoon Peter aan leukemie. De ziekte werd in
1999 op zestienjarige leeftijd geconstateerd. ‘Een moment waarop de wereld even stil stond.
Maar ook een moment waarop wij erachter kwamen wat voor een ongelooflijk sterk persoon

onze zoon was. Hij gunde zichzelf nauwelijks de tijd om het nieuws op zich in te laten werken,
maar ging meteen het gevecht aan. Een gevecht vóór het leven, niet tégen de ziekte waaraan hij
leed.’ Over dit gevecht schreef Massier het boek ‘Levenskunstenaar’. Een aangrijpend boek dat
niet gelezen kan worden zonder traan en brok in de keel. Het voorwoord werd geschreven door
Maarten van der Weijden. Dinsdagavond 8 oktober deelt Johan Massier dit verhaal met ons en
kun je met je eigen vragen bij hem terecht. Ben je erbij? Je bent van harte welkom! Nu al meer
weten over ‘Levenskunstenaar’? Kijk op www.massiercoaching.nl
Met een hartelijke groet, Geertje de Boer, Wolly Brand, Jeen Nijmeijer, Klaas Neutel en Tineke
Knorren
Ter herinnering. Meppel Deelt
Woensdagmiddag 9 oktober wordt de derde editie van Meppel Deelt! gehouden in de Grote
Kerk. Meppel Deelt! wordt georganiseerd om Meppelers en Nijeveners die het (financieel)
moeilijk hebben te helpen en een fijne middag te bezorgen. Het initiatief van de Meppeler
Uitdaging wordt samen met het team van de Geweldige Wijk op poten gezet en is onderdeel van
het Festival van Geluk. Om te kunnen delen is veel nodig. Daarom dagen wij je uit!
Er zijn deze middag allerlei activiteiten. Er is een kledingbeurs, speelgoedkraam, verschillende
kramen om informatie te krijgen, wat lekkers, muziek en dans, modeshow ‘Hip met de kleine
knip’, kappers/beauty en noem maar op. En net als vorig jaar ontvangen de bezoekers weer een
goodiebag, er is een Rad van Geluk en iedereen gaat met een goed gevulde maag weer naar huis.
Om dit alles te kunnen realiseren zoeken wij verschillende spullen, lekkernijen, kleding, gadgets,
prijzen of waardebonnen etc.
Deel je mee? In je kast, archief of magazijn ligt vast nog iets dat niet meer gebruikt wordt en
juist iets voor een ander kan betekenen. Het zou geweldig zijn!
Mail naar info@meppeleruitdaging.nl of bel Tineke Knorren (06) 137 63 040 als je iets
beschikbaar wilt stellen. Heel hartelijk dank!
Kijk voor meer informatie en DEELnemers op https://meppeleruitdaging.nl/project/meppeldeelt/
Volgende week
Omdat de E-meeting van volgende week een PkiN-dienst is, zal er dan geen mededelingenblaadje verschijnen.
Liederen:
Voor de dienst
Tijdens de dienst

: TOG zingt 2 liederen: Geef aan elkaar Gods vrede door. Blijf bij mij.
: Liedboek 119a: 1, 2 Uw Woord omvat mijn leven; Liedboek
119a:3, 4; Liedboek 859: 1 en 4 Schuldig staan wij voor U, Heer;
ELB 422 Als je geen liefde hebt voor elkaar; Liedboek 885: 1, 2
Groot is Uw trouw, o Heer; TOG en gemeente “Nieuw Jeruzalem”
TOG verzen/gemeente refrein; TOG en gemeente “Wat de toekomst
brengen moge” TOG verzen 1 en 2/allen 3 en 4 ; Liedboek 802:
1, 3, 4, 6 Door de wereld gaat een woord (oude melodie)
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