Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 11 februari 2018

De dienst van volgende week zondag 11 februari 2018: Quinquagesima
10.00 uur:

Thema: God laat zich kennen. Schriftlezingen: Genesis 1:1-5 en Johannes 1:1-18.
Liederen: Lied 162 (voorzang); Psalm 27:1,2,4,7; Lied 216; Lied 826; Lied 517:1,4,5;
Lied 416:1,3 en Lied 286

19.30 (!) uur: (De Hoeksteen). Thema: Dankbaarheid. Gast en spreekster is dan Marije Vermaas,
schrijfster van het ‘Inspiratieboek Dank’, leidraad bij ons gelijknamige jaarthema.
De bijeenkomst duurt tot ca. 21.30 uur. Iedereen van harte welkom!
Voorganger:
Organist:
Pianiste:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche:

Ds. R.A. Wouda
’s av: Marije Vermaas
Karin van Andel
Hanneke de Peuter
Cees de Rooij (tel. 06-53405911)
Kees Heijstek
Dirk Ruiter
Els van der Stelt en Thea Hoeke
1. Algemene kerkelijke arbeid 2. Kerkklanken
Voor de groepen 1 t/m 8.
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder:

Jan van Erp, telefonisch bereikbaar op 06 - 10 67 67 64.

De Vesper op woensdagavond 14 februari 2018:
19.00 (!) uur: Cruciale woorden (1). Vesper rond het 1e kruiswoord: ‘Vader, vergeef hun, want zij weten niet
wat zij doen.’ (Lucas 23:34). Voorganger is ds. Wouda. Vanaf deze woensdagavond houden we
tot aan Pasen wekelijks een vesper rond één van die zeven woorden van Jezus, gesproken aan
het kruis. We lezen en overwegen dan enkele passages uit de Bijbel, bidden, zingen een lied.
Hanneke de Peuter speelt op de vespers, in gedeelten, als meditatieve momenten, ‘Die Sieben
letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn. Tijd: 19.00-19.30 uur; plaats:
kerkzaal. De vespers worden ook via de kerkradio uitgezonden. .
De diensten van volgende week zondag 18 februari 2018: Invocabit / 1e zondag Veertigdagentijd
10.00 uur:
Dienst van Schrift en Tafel.
14.30 uur:
(Het Steunpunt) Verkorte Avondmaalsviering.
18.30 (!) uur : Muzikale Fruitmand. Zangdienst met door u/jou aangevraagde liederen uit de Zangbundel van
Joh. De Heer. [Aanvragen uiterlijk donderdag 15 februari, via Kerkweg 1; tel. (0183) 405855 of
r.a.wouda@gmail.com
Voorgangers:
Organist:
Pianiste:
Koster
Beamisten:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche:

’s mo: ds. M.F. Meeder-van Hof
’s mi / ‘s av: ds. R.A. Wouda
Jaco van de Werken
Hanneke de Peuter
’s mo: Mari van Zanten
’s av: Rick Ippel
’s mo: Niels Colijn
’s av: Arie Strik
’s mo: Joke de With
Joke de With en Lenneke Ebert
1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen
Voor de groepen 1 t/m 8. Voor de tieners is er tienerdienst
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder:

Jan Moree, telefonisch bereikbaar op 06 - 10 67 67 64.

GEBOREN FIEN EBERT EN NINA ONVLEE:Op dinsdag 30 januari werd Fien geboren, dochter van Robin en
Iris Ebert-van der Stelt, zusje van Tess. Op dinsdag 6 februari werd Nina Sarah geboren, dochter van Erik en
Sandra Onvlee-van Tilburg. Wij feliciteren beide ouderparen van harte met hun dochter, al is het bij Sandra en
Erik ook met gemengde gevoelens. We bidden hen Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van Fien
en Nina.

IN MEMORIAM GERRIT VAN TILBURG
Op zaterdag 3 februari overleed Gerrit Cornelis van Tilburg, echtgenoot van Marijke van Tilburg-Broekhuizen, vader
van (en voor) Sandra en Erik, Matty en Robin, Tessa en Siebe en opa van Nina. Gerrit van Tilburg is 58 jaar
geworden. Afgelopen vrijdag werd hij begraven, na een dienst van Woord en gebed in onze kerk. Wij gedenken
hem (ook) vanmorgen in ons midden. We zingen daarbij Lied 416:1,3.
ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
L. Dolislager, Afd. 5-West, k. 508; N. Janson-van der Wiel (Rijksweg 94) Afd. 4-West;
A. Koops-Heijstek, Afd. 5-Oost, k. 554
Altenastaete (locatie Werkendam), Bergseveld 2, 4251 BV Werkendam:
J.M. van der Mooren-Splinters;
Mvr. G. Heystek - Ouwerkerk verblijft tijdelijk in verpleeghuis Waerthove, Kerkbuurt 200, 3361 EM Sliedrecht en
vanaf maandag 12 febr.tijdelijk in verpleeghuis Steijndeld, afd. de Eendracht, Kortendijk 72, 4201 KW Gorcum;
Dhr. en mvr. Scheffers zijn verhuisd naar zorgcentrum Antonia, huiskamer 33a, Knotwilg 29 4286 DE Almkerk.
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet van de gemeente naar Dhr. H. Keller.
MEDEDELINGEN
Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis: dinsdag 13 februari, 10.00-11.00 uur; inloop vanaf 9.45 uur.
Leiding: ds. Wouda
Tienercatechese II: dinsdag 13 februari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1).
Deze catechese is bedoeld voor jongeren uit de klassen 3 en 4 van het voortgezet onderwijs.
Zusterkring vergadering: Op woensdagavond 21 februari om 19.45 uur is er de vergadering van de zusterkring.
Het is een belangrijke vergadering dus het zou fijn zijn als jullie komen. Graag tot dan!
Lezing Marije Vermaas, schrijfster van het boek “ Dank": Vanavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Hoeksteen.
Dankbaar zijn als het moeilijk is, hoe doe je dat? En wat zegt de Bijbel erover? Waarom zou ik ?
Dus ben je dankbaar of juist helemaal niet, je bent van harte welkom!! De Themacommissie
Rooster gastvrouwen/-heren: Het is weer tijd voor het maken van een nieuw rooster voor de werkgroep
'gastvrouwen/-heren'. Wensen en/of verhinderingen graag doorgegeven t/m zondag 11 februari. Uiteraard is er altijd
plaats voor nieuwe leden, dus mocht u/jij interesse hebben om mee te draaien, laat het dan even weten. Namens
de werkgroep 'gastvrouwen/-heren', Lenneke Ebert-Flikweert, Kafappel 20, e-mail: lenneke_nl@hotmail.com
De bus staat klaar!: Wellicht hebt u of jij het strookje met de voorgedragen gemeenteleden t.b.v. de ambtdragers
werving al in de bus gedaan. Deze bus staat uitnodigend te wachten in de hal van de kerk. Vergeten het invulvel
mee te nemen? Helemaal niet erg. De bus staat er in ieder geval tot het einde van de maand. Nog volop
gelegenheid dus, om het meedenken gestalte te geven. Formulier kwijt of nog niet ontvangen? Ook niet erg. In de
hal van de kerk liggen, naast de bus voor de aanbevelingen, nog invulformulieren. Aanbevelingen graag in een
gesloten enveloppe inleveren. De ingevulde formulieren kunnen ook bij de scriba ingeleverd worden
(Hasselmanstraat 8). Bedankt alvast voor het meedenken. De kerkenraad.
Bestemming Avondmaalscollecte van zondag 18 februari: De opbrengst van deze collecte willen wij
bestemmen voor de stichting Because we Carry. Zij helpen de vluchtelingen in de vluchtelingenkampen Kara Tepe
en Moria op Lesbos. De mensen leven daar in tenten en het vriest daar nu ook. Deze stichting zorgt voor het
broodnodige eten, tenten en droge kleren. Zij houden van daadkrachtige naastenliefde! Mogen wij deze collecte bij
u/jou aanbevelen om zo ook een stukje bij te dragen. Elke euro komt goed terecht. www.becausewecarry.org
Lekker eten voor het goede doel: Het Alpe d'Huzes team "Liever met dan voor" organiseert op zaterdag
24 februari een stamppottenbuffet in de Hoeksteen. U kunt zich hiervoor opgeven d.m.v. het inschrijfformulier wat
vorige week is uitgedeeld en waarvan nog enkele exemplaren in de hal van de kerk liggen. De antwoordstrookjes
kunt u in de daarvoor bestemde box in de hal van de kerk doen of in de brievenbus van Cactusstraat 20 en 21.
Aanmelden per email mag ook op inaheijstek-prins@kpnmail.nl of telefonisch op 0183 402750. Graag uiterlijk
maandag 12 februari opgeven.
Rommelmarktcommissie: Op zaterdag 17 februari a.s. is de eerste ophaalronde t.b.v. de rommelmarkt. Graag uw
bruikbare spullen voor 9.00 uur op een goed zichtbare plaats buiten zetten. Let op, we halen op deze dag geen
grote spullen op zoals grote kasten, matrassen en bankstellen. Heeft u grote spullen dan kunt u een afspraak
maken met Hannie van Breugel. Hannie van Breugel tel. 402210, Mari van Zanten tel. 403086

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 15 februari, 17.00 uur bij
Martijn van Vliet, email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling.
De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.
www.gknieuwendijk.nl

