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Roosters

Datum
Bloemen
bezorgen USB bezorgen Geluid verzorgen Gastenwacht

5 juni Janneke Wasse Bep Kregel Jurrie Giethoorn Koop en Ina

12 juni Ina van dalen Bep Kregel Robin Coufreur
Jurrie
Giethoorn

19 juni Romilda Oelen Bep Kregel Henri Wasse Bert Bruinsma

26 juni Jantinus Jonkman Bep Kregel Rebekka Jonkman Henri Wasse

3 juli Femmie Pol Henk Giethoorn Erwin Sanders

Kerkschoonmaak

Periode week 19-24 Gé Giethoorn
Ina van Dalen

Periode week 25-30 Tirza Jonkman

De copy voor de uitgave van juli en augustus kunt u inleveren voor:
Vrijdag 24 juni voor 19:00 uur
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DE kerk.
Ik wou dat de kerk als een vuurbaken zou staan,
die iedereen de weg wees naar God en zijn Vaderhuis.
Een kerk waar iedereen graag naar toe zou willen gaan
en die alleen licht wierp op dat grote offer aan Golgotha’s kruis.
Ik wou dat de kerk een voorbeeld vesting zou zijn op Bijbelse fundamenten
gebouwd, waar elke zondag vol vurige liefde en zonder pijn, uit de Bijbel
wordt verteld, zoals God ons dat heeft toevertrouwd.
Ik wou dat de kerk een vissersboot zou zijn.
Niet 30 soorten kerken, elk met zijn eigen geloof en zienswijze, maar een
grote vissersboot, waarin mensen werden gevangen voor God en alles in
liefde voor elkaar zouden doen, naar Gods grote gebod.
Ik wou dat de kerk wat meer aansprekend zou zijn, zodat jong en oud er elke
zondag met plezier zouden willen zijn.
Dat alle mensen die geloven, zwaar, licht of wat zij ook mogen vinden,
samen en met elkaar U de lof zouden toezingen.
Ik wou dat De kerk, Het licht in de wereld weer was, dat straalt in ons land, in
elke plaats, in elk mens, ook in mij.
Ik zou willen dat de kerk er zo uit zag!
Alhoewel?
De kerk …… Maar de kerk …… Dat Zijn Wij!!!

Ingezonden door: Jan en Grietje Schonewille.

Meditatie:

Opnieuw geboren worden.
Deze maand staan we stil bij het Pinksterfeest. Pinksteren betekent 50. 50
dagen na Pasen is het Pinksterfeest. De uitstorting van de Heilige Geest.
Van origine is het een oogstfeest. Het binnenhalen van de eerste
tarweoogst. Het is dan gebruikelijk dat de Joden het bijbelboek Ruth lezen.

Naomi en haar man, Elimelech, en kinderen verlaten hun land Israël, door
hongersnood. Haar man stierf en ze bleef alleen achter met haar zonen,
Machlon en Chiljon. Haar zonen trouwen met vrouwen uit Moab, Orpa en
Ruth. Na tien jaar stierven ook haar zonen en bleef ze alleen achter.
Naomi ging terug naar Bethlehem. Ze had gehoord dat de HEER ervoor
gezorgd had dat er weer eten is in Israël. Orpa bleef achter. Ruth ging met
haar schoonmoeder mee. Ruth zei tegen Naomi: Jouw volk is mijn volk en
jouw God is mijn God. Naomi was verbitterd, ze zei: Toen ik vertrok, had ik
alles, maar met lege handen heeft de heer mij terug gebracht.
Om aan eten te komen, ging Ruth graan oprapen die achter bleven op de
akker. De akker was van een familielid van de man van Naomi, Boaz. Vanaf
dag één ontfermde Boaz zich over Ruth, omdat Naomi familie was. Hij zei:
Je hebt je ouders en je land verlaten om met Naomi mee te gaan, naar een
onbekend volk. De HEER zal je daarvoor belonen, want je bent bij Hem
komen schuilen. Naomi stelt Ruth voor om met Boaz te trouwen. Maak je
mooi en trek je mooiste kleren aan. Als Boaz gaat slapen, kruip je bij zijn
voeten onder zijn deken. Dit deden vrouwen in die tijd meer. Niet om seks te
hebben, maar om de man kenbaar te maken, dat ze graag met hem zou
trouwen. Boaz reageerde hier goed op: De HEER zal goed voor je zijn,
omdat je trouw bent aan Naomi. Ik zal met je trouwen.
Boaz kocht het land van Elimelech en Naomi. Ze gingen trouwen en kregen
een zoon Obed. Het eerste kind, zal tellen als kind van haar overleden man.
Want zo zal zijn naam blijven bestaan en blijft zijn stuk grond van zijn familie.
De vrouwen zeiden tegen Naomi: Prijs de HEER, want Hij heeft ervoor
gezorgd dat er iemand voor je zal zorgen.



(Johannes 3: 1-16)
Jezus krijg bezoek van Nikodemus. Eén van de Joodse leiders. Hij wist dat
Jezus door God was gestuurd, door de wonderen die Jezus verrichtte. Jezus
zei: Luister goed! Ik zeg je dat je alleen bij het koninkrijk van God kan horen
als je opnieuw geboren bent.
Dit klinkt als een waarschuwing: Luister goed!
Koninkrijk van God, of het eeuwig leven, krijg je als je opnieuw geboren bent.
Opnieuw geboren? Dat kan toch niet. Hoe moet een volwassen weer terug in
de buik van zijn moeder?
Luister, zegt Jezus. Als je geboren wordt uit water en uit de Geest, dan zal je
eeuwig leven.
Uit een mens, komt menselijk leven. Maar uit Gods Geest wordt geestelijk
leven geboren.
Om binnen te gaan in Gods Rijk, is al ons ijver niet genoeg, maar het draait
om geloof.
Geloof is meer dan een logische, verstandige redenering.
Het gaat om nieuwe geboorte, een nieuw (ander) leven, door God gemaakt.

Op het Pinksterfeest gedenken we dat iedereen, die Jezus aanneemt als
Heer in zijn leven, eeuwig leven heeft en vervult is met de Heilige Geest. De
Heilige Geest is geen kracht of substantie, maar God Zelf, de Schepper van
al het leven.

Wan� ��� h�u�� z���e� v�� �� me���n,
da� H�� z��� en��� Zo�� �an ��� h�e� ����ve�.

Ied���e� d�� i� H�� g��o��,
za� ���t �e�l���� ga��,

ma�� ��l �e� ��uw��� �ev�� ��b�e�.



Dank u wel!

Wat een verrassing op dinsdag 26 april 2022.
Staat om 9 uur ’s morgens de burgemeester in je huiskamer om een lintje uit
te reiken. Ik stond totaal perplex, dit had ik nooit verwacht, maar het is wel
een mooie waardering. Iedereen, die hieraan heeft meegewerkt wil ik van
harte bedanken. Ook bedankt voor de felicitaties, in welke vorm dan ook. Het
was geweldig.

Alie Bruinsma-Pieters

Pinksteren

Met de Heilige Geest wil God het vuur in ons blijvend laten branden, ook als
je het zelf niet meer zo ziet zitten.
Kijk maar naar de doornstruik die in brand staat. Een dergelijke struik die
aan de rand van de woestijn staat, is een struik zonder waarde. Deze struik
geeft het gevoel weer dat je mislukt bent, dat je opgedroogd bent,
opgebrand.
Maar de doornstruik, bij Mozes als hij door God geroepen wordt, staat wel in
brand, maar verteert niet.
Zo kunnen wij ons wel een leeg, opgedroogd, mislukt, genegeerd en
opgebrand voelen.
Maar toch is er Gods vuur, Gods kracht, Gods majesteit.
Als je jezelf waardeloos voelt, bedenk dan dat God jou heeft uitgekozen om
Zijn vuur daarin te laten branden, zonder je te verteren.

Omdat Gods kracht in je is, kan er van jou – ondanks je eigen zwakheid –
iets groots uitgaan.

Van een kleine vonk komt vaak een groot vuur!

Bedankt.

Als gemeente en lezers van het Hervormd Nieuws willen we Marjan de
Jonge van harte bedanken voor haar inzet voor ons kerkblad. Ze heeft vele
jaren haar ingezet voor en haar creativiteit laten zien in het Hervormd
Nieuws, met als resultaat een professioneel kerkblad. Nogmaals bedankt.

De Kerkenraad.



Kerkdiensten:
Aanvang diensten 10.00 uur.

Zondag 5 juni Voorganger: Dhr. R. Schonewille
PINKSTEREN Extra collecte: Zendingscollecte

Psalmlezing: Psalm 104: 25 - 35

Zondag 12 juni Voorganger: Dhr. W. Kelder
10.00 uur Extra collecte: Kerk extra

Psalmlezing: Psalm 29
15.00 uur Voorganger: Ds. Hoogeveen en W.van der Scheer.
Doopdienst van Ella Sanders, dochter van Erwin en Cindy.
M.m.v.: Han Kemink op piano.

Zondag 19 juni Voorganger: Ds. Knegt
Extra collecte: Kerk extra
Psalmlezing: Psalm 89: 1 - 9

Zondag 26 juni Voorganger: Mevr. W. van der Scheer
Extra collecte: Diaconie
Psalmlezing: Psalm 16

Zondag 3 juli Voorganger: Dhr. J. Schraal
Extra collecte: Bond van Evangelisaties
Psalmlezing: Psalm 66: 1 - 12

De opbrengst zendingsbus, die in de hal van de kerk hangt, is voor de
voedselbank Coevorden en ook de opbrengst van het statiegeld van de
flessen die u in de flessencontainer naast de kerk kunt gooien gaat ook naar
de voedselbank Coevorden.

Datums om te noteren:
● 12 juni doopdienst Ella Sanders
● 17 juni fietstocht langs de kerken
● 16 juli trouwdienst Robin Coufreur en Tirza Jonkman
● 27 augustus Rommelmarkt bij de kerk

Jubileum

Op 5 juni 2022 hopen dhr. H.Wasse en mevr. J. Wasse-Pol,
Coevorderstraatweg 38, hun 35-jarig huwelijk te gedenken.
Wij wensen u een heel mooie dag met allen die u lief en dierbaar zijn en
Gods zegen op uw verdere levensweg.

Laat ons de Heer aanbidden
en zingt uit alle macht!

De Heer komt in ons midden,
het Lam voor ons geslacht;

van Hem is de victorie,
voor Hem de heerlijkheid,

de eer, de lof, de glorie
van nu in eeuwigheid!

Van de Rommelmarktcommissie

Op dinsdag 24 mei zijn we als rommelmarktcommissie weer bij elkaar
geweest om dingen te bespreken aangaande de rommelmarkt.
Punten die we besproken hebben zijn:
1. De opstelling van de kramen.
2. Het rad van avontuur.

Hiervoor willen wij u vragen na te denken over de prijzen.
Afgelopen keer zijn er heel veel taarten en cakes gebakken.
Ook zijn er cadeaus gemaakt. We hopen dat we nogmaals een beroep op
u mogen doen.

3. Lijst met vrijwilligers.
Alle leden van de commissie hebben een aantal namen doorgekregen die
ze gaan vragen om mee te helpen op de markt.

4. Het enveloppenspel, sjoelen en darten komen ook dit jaar weer aan bod.
5. De inwendige mens wordt niet vergeten: Koffie met cake, snert,

pannenkoeken en hamburgers; het is allemaal te verkrijgen.

We hopen op een geslaagde rommelmarkt op zaterdag 27 augustus 2022.
Namens de rommelmarktcommissie

Alie Bruinsma



Gemeentenieuws

Bij het schrijven van deze kerkbode zijn mij geen ziekenhuisopnames
bekend. Wel willen we denken aan gemeenteleden die thuis te kampen
hebben met hun gezondheid en aan ons gemeentelid dat is opgenomen in
een verpleeg/verzorgingstehuis.
Een kaartje of telefoontje kan heel veel betekenen.

Olden Kinholt
* Mevrouw J. Otten-Anninga, kamer k 120,
Kemperstraat 2, 7901 CB, Hoogeveen.

Zo is de Geest gekomen,
zo waait Hij als de wind;

de ouderen gaan dromen,
weer dromen als een kind
en jongeren aanschouwen

een grandioos gezicht –
Wij zien met groot vertrouwen

een koninkrijk van licht!

Verjaardagen

Mevr. A. van Eck-Otten, Meidoornlaan 26, hoopt op 9 juni haar 81 e
verjaardag te vieren.
Dhr. H. Jansen, Coevorderstraatweg 22, hoopt op 11 juni zijn 83 e
verjaardag te vieren.
Wij wensen deze beide jarigen een heel mooie dag met allen die u lief en
dierbaar zijn en Gods zegen in het nieuwe levensjaar.

Laat ons de Heer aanbidden
met al wat in ons is,

want Hij zond in ons midden
de Geest die bij ons is!

Hij doet ons overstromen
van vreugde en van vuur;

nu is zijn tijd gekomen,
het allerlaatste uur.

Pinksteren

De wereld krijgt �n and’re kleur
de kleur van zonlicht en van vuur.

God opent wijd de hemeldeur
en laat zijn duif los in dit uur.

De duif des G�stes vliegt omlaag
de �ede is in ons bereik.

God g�ft het antwo�d op de �aag
H�r, komt in deze tijd uw rijk?
Uw vuur zet onze tong in vlam
en ieder�n kan ons verstaan.

De G�st die uit de hemel kwam
is tot ons, mensen, ingegaan.

Dan vliegt de duif w�r naar omhoog
legt het olijfblad aan Gods voet.

Gods st�mwind blaast de wateren droog
God redt de wereld van de vloed!

Via mevr. M. Lunenborg



De gemeente wordt uitgenodigd voor de doopdienst van

De doopdienst is op 12 juni in de middagdienst in onze Dorpskerk
Aanvang 15.00 uur. Voorganger ds. H. Hoogeveen en mevr. W. Van der
Scheer. M.m.v. Han Kemink op piano.

De gemeente wordt uitgenodigd voor trouwdienst van:
Robin Coufreur en Tirza Jonkman


