Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 21 januari 2018

De dienst van volgende week zondag 21 januari 2018: 3e zondag van Epifanie
10.00 uur:

Schriftlezingen: Filippenzen 2:1-11 en Marcus 2:13-17. Voorzang: Lied 218:1,2,5.
Overige liederen: Psalm 66:3,5; Klein gloria (Lied 195); Lied 367e; Lied 704;
Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’; Lied 513; Lied 912:1,3,5,6 en Lied 823:1,2,4,5.
In deze dienst wordt ook ‘de aftrap’ gegeven voor de Aktie Kerkbalans.

18.30 uur:

Zangdienst. Thema: Over grenzen heen zingen.
Van 21-28 januari is de Gebedsweek voor de eenheid van christenen. In deze zangdienst
zingen we bekende liederen over en uit en voor de kerk wereldwijd. Voorzang: Lied 248.
Overige liederen: Lied 280; Lied 967; Lied 968; Lied 246; Lied 263; Lied 249 en Lied 969.
Voorganger:
Organist:
Kosters:
Beamisten:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche:

’s mo: ds. K.D. van den Hout, Woudrichem ’s av: ds. Wouda.
Pieter-Jan Lukas
’s mo: Eli Vos (tel. 06-28 89 91 54)
’s av: Rick Ippel (06-28899154)
’s mo: Joshua de Graaf
’s av: Liane Ippel
’s mo: Wim Pellekaan
Mariet Scheffers en Wilma Scheffers
1. Algemene kerkelijke arbeid 2. Kosten energie
Voor de groepen 1 t/m 8. Er is tienerdienst
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder:

Theo Dekker, telefonisch bereikbaar op 06 - 10 67 67 64.

Avondgebed: woensdag 24 januari 2018, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De diensten van volgende week zondag 28 januari 2018: 4e zondag van Epifanie
10.00 uur:

Voorganger:
Organist:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche:

ds. Wouda.
Gerard Roza
Liane Ippel (tel. 06-54 29 62 01)
Rowy Raams
Hanneke de Peuter
Elly Polak en Wilma Koekkoek
1. Algemene kerkelijke arbeid 2. Kosten energie
Voor de groepen 1 t/m 8.
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder:

Arie Straver, telefonisch bereikbaar op 06 - 10 67 67 64.

ZIEKEN Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
AMBTSJUBILEUM DS. MEIJER, EMERITAAT DS. MOL
Vandaag viert ds. J.H. (Hans) Meijer zijn zilveren ambtsjubileum: hij is 25 jaar predikant. Met een klein
symposium wordt dat vandaag in ’s-Gravenzande, zijn huidige gemeente, herdacht. Ook vanuit onze
gemeente wordt daaraan deelgenomen. Voor wie ds. Meijer een felicitatie wil sturen, zijn adres is: Langestraat
128, 2691 BK ’s-Gravenzande. Een mail kan ook: jh-meijer@kpnmail.nl
Op zondag 28 januari gaat onze oud-predikant ds. A.W. (Arie) Mol om gezondheidsredenen met vervroegd
emeritaat. In de morgendienst neemt hij afscheid van zijn huidige gemeente, de Gereformeerde kerk van
Zwijndrecht en gaat hij ‘met pensioen’. Voor wie hem een kaartje wil sturen, zijn
adres is: Abraham Kuypersingel 43, 3332 HB Zwijndrecht.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet naar Mw. A. de Rooij-Scheffers.

MEDEDELINGEN
Basiscatechese: maandag 22 januari, 19.00-19.45 uur, in de pastorie (Kerkweg 1). Deze catechese is
bedoeld voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Belijdeniscatechese: maandag 22 januari, aanvang: 20.00 uur, bij Matty van Tilburg (Pr. Irenelaan 21).
Gesprekskring: dinsdag 23 januari, 9.30–11.00 uur bij Nel Janson, Rijksweg 94. Het is goed om als
gemeente met elkaar na te denken over bijbelse onderwerpen die ons bezig houden. Eén manier om dat te
doen is door bij ons in de kring te komen. We gebruiken dit seizoen het boekje over dankbaarheid, waarvoor
ingetekend kon worden via de kerk. Iedereen is van harte welkom! Kom ook (een keer) in onze kring! Voor
meer info kun je bellen met Elly Polak (403473).
Tienercatechese II: dinsdag 23 januari, 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.
Tienercatechese I: woensdag 24 januari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1). Deze catechese is
bedoeld voor jongeren uit de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
Ouderenkring: Het Steunpunt, v.d. Steltstraat 16a, donderdag 25 januari, tijd 15.00 - 16.15 uur
o.l.v. ds. M.F. Meeder - van Hof
Startbijeenkomst voor de actie Kerkbalans 2018:en direct aansluitend de vergadering van college van
Kerkrentmeesters op dinsdag 23 januari 2018 in de Hoeksteen aanvang 19.30 uur
Vrouwengespreksgroep I.C.E.: woensdag 24 januari 2018 van 19.45 tot 21.45 uur in De Hoeksteen.
Thema van de avond: Anna de profetes,(Lucas 2 : 36-38) naar aanleiding van de lezing van ds. Christien Flier,
gehouden op 1 mei 2017 te Werkendam met de titel: Een open toekomst. Afdrukken van deze lezing liggen in
de hal van de kerk. Iedereen is van harte welkom op deze avond. Info: Jannie voor den Dag, telefoon 402763
Rommelmarkt vergadering: A.S. woensdagavond 24 januari om 19.30 uur januari in de Hoeksteen wordt
iedereen uitgenodigd die meewerken aan de rommelmarkt. Iedereen die met de ophaalronden meehelpen,
met de kramen opbouwen, tenten plaatsen en de spullen uitpakken ,en ook diegenen die zaterdags de
overgebleven spullen opruimen. We willen de ophaalronden bespreken ,en de datums voor de rommelmarkt.
Bij deze nodigen we ook de mensen van de Boekerij uit ,dit in verband met het ophalen van de boeken. Breng
je kennissen en vrienden mee, wie weet wordt men enthousiast om te komen helpen, hoe meer zielen hoe
meer vreugd. Tot ziens op 24 januari in de hoeksteen. De rommelmarkt commissie
Beamisten gezocht: Wie heeft er zin om ons team te komen versterken? Als beamist ben je ongeveer één
keer in de 8 weken verantwoordelijk voor het maken van de powerpoint-presentatie en het afspelen
hiervan tijdens de dienst. Lijkt dit je wat, of heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met mij
(Liane Ippel) of één van de andere beamisten, of mail naar beamer@gknieuwendijk.nl
Bestemming opbrengst rommelmarkt: Na de voltooiing van het lichtplan zocht de rommelmarktcommissie
een nieuwe bestemming voor de opbrengsten van de rommelmarkt. Na ons verzoek aan u voor een (nieuwe)
bestemming hebben diverse gemeenteleden van deze gelegenheid gebruik gemaakt. Opmerkelijk hierbij was
dat er diverse diaconale doelen werden genoemd. Na overleg met de rommelmarktcommissie en de
kerkenraad heeft het CvK besloten dat de opbrengsten besteed worden binnen onze eigen geledingen en wel
voor het functionele doel: de uitbreiding van de keuken in de Hoeksteen. Deze wordt steeds meer gebruikt en
is eigenlijk te klein. Dit voorstel komt uit de rommelmarktcommissie zelf. Indicatie van de kosten is € 12.000.
De planning van genoemde uitbreiding te realiseren is medio 2018. Het College van Kerkrentmeesters.
Problemen met de presentatie via de beamers: Trouwe kerkgangers hebben vast wel gemerkt dat de
presentatie via de beamers afgelopen zondag niet helemaal vlekkeloos verliep. Technische problemen lagen
hieraan ten grondslag. De laptop die werd gebruikt werd bleek af en toe te weinig vermogen te bezitten om tot
de juiste prestaties te komen. Om de beamisten die hun uiterste best doen en veel werk in de presentaties
stoppen niet nogmaals in verlegenheid te brengen, is besloten een nieuwe laptop aan te schaffen.
Op het moment van schrijven was nog niet bekend of één en ander deze zondag al geregeld is. Dus mochten
er vandaag onverhoopt problemen ontstaan bij voorbaat excuses hiervoor.
Misschien is de aanschaf van (nieuwe) randapparatuur het moment voor aspirant beamisten zich aan te
sluiten bij het BEAMTEAM, want zij zijn naarstig op zoek naar versterking. Het College van Kerkrentmeesters.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 25 januari, 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

