Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 23 september 2018

De diensten van deze zondag 23 september 2018:
10.00 uur:

18.30 uur:

Thema: Echt belangrijk. Schriftlezingen: Matteüs 6:24-34 (als Woord van bemoediging);
Marcus 9:33-37 en 1 Korintiërs 7:29-32a. Liederen: Lied 806 (voorzang, schoollied van de
week); Psalm 111:1; Klein gloria (Lied 195); Lied 214:1,2,4,5,6,8; Lied 979:1,4,5,6,11,12;
Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’; Lied 990:1,3,4; Lied 903:2; Lied 907:1,3,4 en als
slotlied Lied 913:1,3.
Muzikale fruitmand, zangdienst met liederen uit ons gele, Nieuwendijkse liedbundeltje.
We gaan zingen Lied 12 (voorzang); Lied 6; Lied 85; Lied 106; Lied 16; ‘De Heilige Stad’ (z.o.);
Lied 30: Lied 68 en Lied 92. Neem je zelf de gele liedbundeltje mee?
Voorgangers:
’s mo:
Organist:
Ouderling van dienst: ’s mo:
Koster:
’s mo:
’s av:
Beamisten:
’s mo:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. H.P. de Goede ’s av: ds. R.A. Wouda
Pieter-Jan Lukas
Elly Polak
’s av: Jaap van Elzelingen
Dick de Peuter (0183 402318)
Erik Kraaij (06 13374273)
Stef Bakker
’s av: Rowy Raams
Tus Heijstek
Rika van Kappel en Sjanie de Graaf
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid 2. Kosten energie
Voor groep 1 t/m 8. Er is deze zondag tienerdienst.
Theo Dekker, telefonisch bereikbaar op 0610676764

Avondgebed: woensdag 26 september, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 30 september 2018:
10.00 uur:

Voorganger is ds. M.C. van der Zouwen, Sleeuwijk
Organist:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Gerard Westerlaken
Lia Colijn
Liane Ippel (06-54296201)
Martijn Bot
Annelies Kraaij
Ilona Flikweert en Thea Hoeke
1. ZWO; 2. Algemeen Kerkelijke Arbeid
Voor de groepen 1 t/m 8
Arie Straver, telefonisch bereikbaar op 0610676764

ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk / verhuizingen:
J. Kraaij is verhuisd naar Afd. Wilgenroos, k. 148 (herhaald bericht).
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 de heer en mevrouw. J. van der Steltvan Maastricht.
MEDEDELINGEN
Startavond Basiscatechese: woensdag 26 september, 19.00-20.00. Deze eerst bijeenkomst is een
verkenning in de kerk (de volgende bijeenkomsten zijn meestal in de pastorie, Kerkweg 1).

Ouderenkring: donderdag 27 september, Het Steunpunt voor ouderen, 15.00-16.15 uur. Thema bij dit
gesprek is ‘Voltooid leven’. Leiding: ds. Wouda.
Belijdeniscatechese: vrijdag 28 september, 19.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
Vrouwengespreksgroep I.C.E.: woensdag 26 september van 19.45 tot 21.45 uur in De Hoeksteen. De eerste
bijeenkomst van het seizoen. Het gesprek gaat over Mozes, de tocht door de woestijn en dan eindelijk is het
land Kanaän in zicht. Daarna gaan we zelf terug in de tijd. Wat gebeurde er 40 jaar geleden in 1978 in de
wereld en in ons persoonlijk leven. Iedereen is van harte welkom. Kom erbij en doe mee...
Informatie : Jannie voor den Dag, telefoon 402763.
Foto’s startzondag: De startzondag afgelopen week was een groot succes! We willen graag wat foto's van
deze dag op onze website en in de Kerkklanken zetten. In verband met de privacy wetgeving vragen we ieder
van jullie: als je bezwaar hebt tegen het plaatsen van een foto waar je op staat, nu of in het komende jaar,
stuur dan direct een mailtje naar h.d.peuter@hccnet.nl.
Actie diaconie: Als diaconie willen wij graag de volgende actie onder de aandacht brengen. Wij hebben uw
hulp nodig om houdbare producten (blikken, potten en pakken) in te zamelen voor GSW in Werkendam.
Tijdens de dienst van 30 september zal Autje van de Lee (voorzitter stichting GSW) komen vertellen over haar
werk voor de minima binnen de gemeente Werkendam.
In de hal van de Kerk komt een tafel te staan waar alle producten verzameld worden. U kunt de producten
inleveren vanaf zondag 7 oktober t/m 28 oktober.

EXTRA LIED
‘De Heilige Stad’
Terwijl ‘k eens lag te slapen, kreeg ik een schone droom.
Ik was in ’t oud Jeruzalem, ‘k stond aan de tempelzoom.
Ik hoorde kind’ren zingen, een lied vol blijde klank.
En ’t was als paarden engelen, zich juichend aan hun zang.
Refrein:

Jeruzalem, Jeruzalem, zing uwe vorst ter eer,
’t hosanna in de hoge, ’t hosanna voor uw Heer.

Doch eensklaps werd het alles zo donker om mij heen.
Het kinderkoor verstomde en de eng’lenschaar verdween.
Ik zag een kruis verrijzen, toen werd het plots’ling nacht
en klonk van gindse heuveltop, een stem, het is volbracht. (refrein)
En verder zag ‘k een ander beeld, doch nu vol heerlijkheid,
een stad die als een bruid versierd haar koning wachtend beidt.
‘k Zag straten van het zuiverst goud, door d’ open paar’len poort,
miljoenen gingen uit en in, geen wanklank werd gehoord.
Maar onder harp en cymbelspel, juicht mens en eng’lenstem,
tot eer van God en van het Lam, in ’t nieuw Jeruzalem.
Refrein:

Jeruzalem, Jeruzalem, nu is voorbij uw strijd.
Hosanna in de hoge, hosanna in eeuwigheid.
Hosanna in de hoge, hosanna in eeuwigheid.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 27 september, 17.00 uur bij
Marjolein Bot, tel. 06 21498141, 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

