Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 27 mei 2018

De dienst van deze zondag 27 mei 2018: Trinitatis / zondag van de Drie-eenheid
10.00 uur:
Bevestiging ambtsdragers. Thema: Bab(b)el of Bijbel? Schriftlezingen: Genesis 11:1-9;
Genesis 12:1-9 en Handelingen 2:41-47. Liederen: Lied 27 (gele bundel; voorzang);
Psalm 8:1,6; Lied 705:1,2,4; Lied 12: 1,3 (gele bundel); kinderlied: Lied 806; Lied 803:1,2,3,6;
Gezang 250 (LvdK); Lied 363 (= Psalm 134:3 ob); ‘Vertrouw de nieuwe wegen’ (z.o.) en
Lied 416.
In deze morgendienst vindt de ‘wisseling van de wacht’ plaats, en treden er ambtsdragers af en aan.
Aftredend zijn: Teus voor den Dag (ouderling-kerkrentmeester), Arie Groenevelt (diaken), Erik Kraaij
(wijkouderling), Cees de Rooij (ouderling-kerkrentmeester), Martijn van Vliet (diaken) en Herma Wouda
(wijkouderling; gaat wel verder als wijkmedewerkster). De ambtsperiode van Jaap van Elzelingen (ouderlingpreses) en Joke de With (jeugdouderling) wordt verlengd.
In het ambt bevestigd worden Marianne Ebert (diaken), Daniël Grobecker (jeugdouderling), Thea Hoeke
(wijkouderling) en Jan van der Schuit (ouderling-kerkrentmeester; nu al kerkrentmeester). Voorts hebben in
het College van Kerkrentmeesters Wim Colijn en Eli Vos zich voor een nieuwe periode beschikbaar gesteld en
komen in het Pastorale Team Marco en Arja Groenenberg-Prins (en Herma Wouda) als wijkmedewerker het
team versterken.
Voorgangers:
Ouderling:
Koster:
Organist:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Ds. M.F. Meeder van Hof en Ds. R.A. Wouda
Henriette Jansen
Eli Vos (06-38899154)
Piet Versteeg
Kees Heijstek
Joke de With
Joke de With en Lenneke Ebert
1. Algemene kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen
Voor de groep 1 tot en met 8. Er is Tienerdienst
Jan van Erp, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64

Avondgebed: woensdag 30 mei, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De Huwelijksinzegening op vrijdag 1 juni 2018:
15.30 uur:
(Hervormde kerk Babyloniënbroek) Inzegening van het huwelijk van Henri Verhagen en
Marjolein van den Berg (Kafappel 13)
Voorganger: ds. R.A. Wouda
Ouderling:
Piet van Vugt
Diaken:
Elise Ippel
De Avondmaalsviering op zaterdag 2 juni 2018:
18.00 uur:
(Ontmoetingsruimte Jan Biesheuvel Dijkhuis). Gezamenlijke avondmaalsviering voor de
bewoners; gasten zijn welkom. Voorganger: ds. N.M. van Ommeren.
De dienst van volgende week zondag 3 juni 2018:
10.00 uur:
Voorganger: ds. J.H. Meijer, ‘s Gravenzande
Voorganger:
Ouderling:
Koster:
Organiste:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Ds. J.H. Meijer, s'Gravenzande
Piet van Vugt
Cees de Rooij (06-53405911)
Mieneke Meijer
Niels Colijn
Bert de Bok
Hannie van Breugel en Thea Hoeke
1. PKN Kerk in actie /zending; 2. Kerkklanken
Voor de groep 1 tot en met 8.
Jan Moree, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64

IN MEMORIAM AART VAN VUGT
Aart van Vugt is 22 mei overleden, samen met zijn vrouw Anneke van Vugt – Broekhuizen woonde hij aan de
Altenastraat. Aart is 76 jaar geworden. Maandag 28 mei om 13.30 uur is er voorafgaand aan de begrafenis
een dienst van Woord en gebed in de aula aan de Zandsteeg. Na afloop is er gelegenheid om de familie te
condoleren in de aula.
ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:
A. Koops-Heijstek Afd. Wilgenroos, k. 203
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 Dhr. en Mw. A.G. de Heus-van der Stelt.
MEDEDELINGEN
- Vakantie ds. Meeder-van Hof: 2-17 juni a.s. In deze periode neemt ds. Wouda (tel. 0183-405855 of mail:
r.a.wouda@gmail.com) voor heel de gemeente waar.
- Ouderenkring van der Steltstraat: 31 mei van 15.00 uur – 16.15 uur o.l.v. ds. M.F. Meeder – van Hof.
Wilt u het Nieuwe Liedboek meenemen?
- Baktalent gezocht voor 10 juni: Voor het koffiedrinken na de (tent)dienst op 10 juni zijn we op zoek naar
mensen die graag iets lekkers bakken, koeken, een cake, een taart: alles is goed. Mocht je ons hiermee willen
helpen zou je dat dan even willen doorgeven aan Anita Kiezebrink (anita@kiezebrink.com of 06-10639448).
We hopen natuurlijk op heel veel lekkers!
- Bestemming deurcollecte van volgende week zondag 3 juni.
MIVA steunt mensen in ontwikkelingslanden die actief zijn binnen verschillende thema’s in de
ontwikkelingshulp. MIVA richt zich in deze derdewereldlanden op kleinschalige ontwikkelingsprojecten op
verscheidende terreinen. MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Zij helpen mensen
in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het is
hun roeping om deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is.
- 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.

EXTRA LIED
‘Vertrouw de nieuwe wegen’
(Klaus-Peter Hertzsch, tekst; vertaler onbekend, melodie Gezang 409)
1 Vertrouw

de nieuwe wegen
waarop de Heer ons leidt,
want leven is bewegen,
is trekken door de tijd.
Sinds aan de hoge hemel
Gods regenboog verscheen,
zijn mensen uitgetogen,
gingen op zijn woord heen.

2 Vertrouw

de nieuwe wegen
en trek voort in de tijd.
God wil dat gij een zegen
op deze aarde zijt.
Die ons reeds lang geleden
het ware leven bracht,
die zal ons daarheen leiden
waar Hij ons nodig acht.

3 Vertrouw

de nieuwe wegen
waarop de Heer ons zond.
Steeds komt Hijzelf ons tegen:
wij gaan op vaste grond.
Wie opbreekt die mag hopen
in tijd en eeuwigheid.
De poorten staan wijd open,
het land wacht licht en wijd.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 31 mei, 17.00 uur bij
Jesse van Elzelingen, 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

