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Goedemorgen
Welkom allemaal, in het bijzonder de gasten in ons midden, en een goede dienst toegewenst.

Zondag 9 juni 2019
Voorganger
Collectes
Organist
Ouderling v. dienst
Lector
Thema
Koster
Oppasdienst
Oppasdienst

9 juni
16 juni

Kindernevendienst

:
: 1.
2. ; uitgangscollecte is voor het Bouwfonds
: :
:
:
: Hillie Hoekman Telefoon: (0522) 492 095 / 06 1195 6760
Email: koster@gereformeerdekerk.nl
: Laura Schra
:

: Er is vandaag geen kindernevendienst.

Pastoraat
Bloemen
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar Fam. A. Bijker, Lijsterstraat 11 en worden
gebracht door Betsy Wamsteeker.
Meeleven
Mw. J.Kroes Mondria, Scheerweide 5 is ter observatie opgenomen in de Schiphorst afd.
Dickninge.
Geboren
Op 2 juni is Fleur Grietje geboren, dochter en zusje van Laura , Klaas, Noa en Jurre Schra,
Burg.Haitsmalaan 10.
Op 3 juni is Finn Julian geboren, zoon van Rianne Brouwer en Ronald Lankhorst, Schoutstraat
29.
We willen hen namens de gemeente van harte feliciteren en dat het mag opgroeien als kind
van God.
Storm
We wensen alle mensen sterkte die op wat voor manier dan ook stormschade hebben
opgelopen .
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.
Dienst vandaag
Vandaag verzorgt de Christelijke brassband “De Woldklank” uit Steenwijkerwold de
muzikale begeleiding. De 96 jarige brassband staat onder leiding van Karel Jager. Regelmatig
wordt er opgetreden in kerkdiensten en op evenementen. De voorganger in deze dienst is ds.
Jelle de Kok uit Wilsum. Het thema van de dienst is: “Duurzaam op weg, vergeet niet te
stekkeren”.
Volgende week
Volgende week is er in de feestweek de tentdienst. Voorganger is ds Jan Stap. Aanvangstijd is
11.00 uur.
Ter herinnering. Gemeentevergadering
Zondag 26 mei hebben we de gemeentevergadering gehouden en in deze vergadering zouden
de jaarcijfers gepresenteerd worden. Maar door een ongelukkige val was onze boekhouder
tijdelijk uitgeschakeld en konden de cijfers niet op tijd klaar zijn. In de afgelopen vergadering
is daarom besloten om nog een extra gemeentevergadering te houden met als enige agendapunt de jaarcijfers, en wel op zondagmorgen 30 juni na de morgendienst.
Mocht u de cijfers vóór de vergadering in willen zien, dan zijn deze op te vragen bij de scriba.
Joke Meinen-Hoekman
Ter herinnering. Nieuwe ambtsdragers
Op de gemeentevergadering van 26 mei werd bekend gemaakt dat Robert Oort en Nico Hoekman bereid zijn gevonden om het ambt van diaken op zich te nemen en dat Klaas Drost bereid
is om het ambt van ouderling op zich te nemen.
Kort daarna werd Anje Lalkens bereid gevonden om het ambt van scriba op zich te nemen.
We zijn blij dat met de inzet van deze mensen de vacatures in de kerkenraad weer worden ingevuld. De procedure over de wisseling van ambtsdragers komt in het volgende kerkblad.
Joke Meinen-Hoekman
Voedselbank
Ook deze week doen we voor de voedselbank weer een beroep op u. Om een meer gevarieerd
pakket aan te kunnen bieden is er bij de Voedselbank Meppel behoefte aan langer houdbare
artikelen zoals: rijst, halvarine, margarine, bak/braadproducten, waspoeder, koffie, thee,
koffiemelk, blik/potgroenten, suiker en vacuüm verpakt broodbeleg. De Voedselbank Meppel
heeft verder aangegeven dat ze in juni ook graag waspoeder en wasmiddel zouden
ontvangen. Ook u kunt meehelpen om te zorgen voor pakketten met afwisselende producten.
Hoe kunt u meedoen?
U kunt een keuze maken uit de bovenstaande producten en die inleveren in de kratten die in de
drie kerken van Nijeveen en Kolderveen staan. U doet toch ook mee ?! Namens de klanten
van de Voedselbank Meppel, bedankt voor uw steun!

Liederen:
Voor de dienst
:
Tijdens de dienst :

Mededelingen zondag 2 juni 2019
jaargang 16 nr. 17

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

