Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 15 april 2018

De dienst van deze zondag 15 april 2018: 3e zondag van Pasen
10.00 uur:
Schriftlezingen: Genesis 4:1-8; Johannes 10: 11-16 Voorzang: Lied 276: 1, 2
Overige liederen: Psalm 33: 1, 2; Klein Gloria; Lied 754; Lied 315:3; Lied 836:1, 4; Lied 23b:1,2;
Lied 654: 1, 2, 4, 6; Lied 885; Lied 29:2 (Liederenbundel van de Gereformeerde kerk
Nieuwendijk)
17.00 uur:

Afsluiting Clubweekend
Voorganger:
’s mo: ds. M.F. Meeder-van Hof
Ouderling van dienst: ’s mo: Piet van Vugt
’s mi: Joke de With
Koster:
’s mo: Mari van Zanten(06-23794805)
’s mi: Cees de Rooij (06-53405911)
Organist:
’s mo: Karin van Andel
Beamist:
Martijn Bot
Lector:
’s mo: Arina Groeneveld
Gastvrouw en heer: Kees Heijstek en Maja Heijstek
Collecten:
1. Diaconie; 2. ZWO
Kindernevendienst: Voor de groep 1 tot en met 8.
Crèche:
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Beheerder:

Dick de Peuter, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64

Avondgebed: woensdag 18 april, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 22 april 2018: 4e Paaszondag / Jubilate
10.00 uur:
Thema: Voltooid leven. Schriftlezingen: Prediker 11:7-12:14 en 1 Korintiërs 15:50-58.
‘Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte dagen komen en de
jaren naderen waarvan je zegt: in deze jaren vind ik weinig vreugde meer.’
(Prediker 12:1).
Voorganger:
Ds. R.A. Wouda
Ouderling van dienst: Cees de Rooij
Koster:
Eli Vos (06-38899154)
Organist:
Gerard Roza
Beamist:
Arie Strik
Lector:
Ina Heijstek
Gastvrouwen:
Elly Polak en Wilma Koekkoek
Collecten:
1. Algemene kerkelijke arbeid; 2. Kerkradio
Kindernevendienst: Voor de groep 1 tot en met 8.
Crèche:
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
IN MEMORIAM JOHANNA VAN DER STELT-VAN DER STELT
Op vrijdag 6 april overleed Johanna van der Stelt-van der Stelt, echtgenote van Jo van der Stelt op de leeftijd
van 86 jaar. De begrafenis heeft op donderdag 12 april plaatsgevonden, na een dienst van Woord en gebed in
de Aula aan de Zandsteeg.
IN MEMORIAM JO VAN DER STELT
Op woensdag 11 april overleed Johannes Antonie van der Stelt, weduwnaar van Johanna van der Stelt-van
der Stelt. Jo van der Stelt is 90 jaar geworden. Zijn begrafenis is op dinsdag 17 april, na een dienst die om
14.00 uur in de Aula aan de Zandsteeg begint. Gelegenheid tot condoleren is er op maandagavond 16 april,
van 19.00-20.00 uur, in de Aula, en na de begrafenis.
IN MEMORIAM RIET VAN KOOIJ-VAN DER PIJL
Op woensdag 11 april overleed Maria Hendrika van Kooij-van der Pijl, sinds 16 november 2005 weduwe van
Ad van Kooij. Riet van Kooij is 77 jaar geworden. De begrafenis is op maandag 16 april. De afscheidsdienst
begint om 13.30 uur in de Aula aan de Zandsteeg.

Bij het gedenken van Johanna en Jo van der Stelt en Riet van Kooij zingen we ‘Als g’ in nood gezeten’ (Lied 5,
bundel GK Nieuwendijk 2002). In onze gebeden gedenken wij hun allernaasten (kinderen, kleinkinderen) en
allen die om hun sterven rouw dragen.
ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:
A. Koops-Heijstek, Afd. Guldenroede, k. 126
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar Mw. J. Oldenburg - Tolenaars.
MEDEDELINGEN
Tienercatechese: het is voor beide catechesegroepen nog niet gelukt een geschikte slotavond te vinden.
Zodra de drukte wat geluwd is, horen jullie meer van me. Succes met school en met de andere zaken waar jij
druk mee bent – en gauw tot ziens! (ds. Wouda)
- Wij zijn er dankbaar voor!
We mogen dankbaar terugkijken op een prachtige ontmoetingsavond. Ruim
veertig gemeenteleden uit de betreffende doelgroep hebben deelgenomen aan
de gesprekken. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over de verkregen input.
Wat die dan ook zal zijn, de hartverwarmende sfeer, het enthousiasme van de
bezoekers, de positieve inbreng en de waardering over de opzet geven kracht en
moed om de ingeslagen weg te vervolgen. Op de kerkenraadsvergadering van 17
mei wordt de uitwerking van deze avond besproken. Wordt vervolgd. De
kerkenraad.
- Ontmoetingsochtend JBD: ook de (uitgestelde) bijeenkomst van dinsdag 17 april kan helaas niet
doorgaan. We hopen elkaar in mei (dinsdag 8 mei) weer te ontmoeten.
- College van Kerkrentmeesters vergadering op dinsdag 17 april 2018, in de Hoeksteen.
Aanvang 19.30 uur.
- Pastoraal Overleg: woensdag 18 april, 19.45 uur, De Hoeksteen, voor wijkouderlingen, wijkmedewerkers en
predikanten.
- Vrouwengespreksgroep I.C.E. woensdag 18 april 2018 van 19.45 tot 21.45 uur in De Hoeksteen. In
Gesprek nummer 4 seizoen 2014-2015 blz. 8 en 9. Gods heerlijkheid uitstralen. Voor gasten is een
exemplaar van het onderwerp beschikbaar. Iedereen is van harte welkom. Informatie: Jannie voor den Dag,
telefoon 402763.
- Ophaalronde rommelmarkt: Op zaterdag 28 april a.s. is de tweede en laatste ophaalronde dit jaar t.b.v. de
rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk die op 22 en 23 juni gehouden zal worden. 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. Hannie van Breugel tel. 402210
Mari van Zanten tel. 403086
- "Dauwtrappen op donderdag 10 mei, voorafgaand aan de viering op Hemelvaartsdag (aanvang: 9.00 uur)
Start om 6.00 uur bij de kerk. Bij terugkomst is er ontbijt in de kerk. Kun je niet lopen? kom dan wel eten! Het
ontbijt begint om ca. 8.00 uur. Opgeven voor de wandeling en/of ontbijt bij Hanneke de Peuter
h.d.peuter@hccnet.nl Bellen kan ook 402318. Opgave uiterlijk dinsdag 8 mei."
- Wereldwinkel/boekerij+: Elke donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur kunt u ons vinden in de Hoeksteen.
Loop eens gezellig even binnen voor een kopje koffie of thee en maak dan ook even van de gelegenheid
gebruik om kennis te maken met onze producten van de wereldwinkel. Ook de Boekerij heeft een enorm
assortiment aan boeken, puzzels, kaarten etc.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 19 april, 17.00 uur bij
Heidi Oldenburg, 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

