Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 14 oktober 2018

De dienst van deze zondag 14 oktober 2018: Werelddiaconaat
10.00 uur:

Thema: De koning te rijk. Schriftlezingen: delen uit Jesaja 54-55; Marcus 10:17-31
Liederen: Lied 837:1,2,4 (voorzang); Psalm 119:6,34; Lied 1005; Lied 718:1,4; Kinderlied:
‘Handen heb je om te geven’ (ELB 398:1,4); Lied 531:3a/2b; Lied 422:1 / Lied 718:2,3 /
Lied 422:3; Psalm 116:2,3; Lied 367e (3x) en Lied 919:1,3,4

Voorganger:
Organiste:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. J.H. Meijer, ‘s Gravenzande
Mieneke Meijer-de Vries
Henriette Jansen
Eli Vos
Gerard de Graaf
Marjolein Verhagen
Mariet Scheffers en Wilma Scheffers
1. PKN kerk in actie/ Werelddiaconaat 2. Kosten energie
Voor groep 1 t/m 8.
Jan van Erp (bereikbaar op 0610676764)

Avondgebed: woensdag 17 oktober, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 21 oktober 2018:
10.00 uur:

Thema: FOMO en depressieve tijd. Schriftlezingen: 1 Petrus 4:7-11 (leefregel),
Prediker 2:17-3:15 en Efeziërs 1:8b-12.

Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
Gerard Roza
?
Rick Ippel
Niels Colijn
Arina Groeneveld
Elly Polak en Wilma Koekkoek
1. Diaconie 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Voor groep 1 t/m 8. Er is Tienerdienst
Jan Moree (bereikbaar op 0610676764)

IN MEMORIAM JOKE VAN NOORLOOS-STRUIK
Op donderdag 4 oktober overleed in Verpleeghuis Aernswaert Johanna Goverdina van Noorloos-Struik,
sinds 16 augustus 2007 weduwe van Peter van Noorloos. Joke van Noorloos is 71 jaar geworden. De
begrafenis heeft op dinsdag 9 oktober plaatsgevonden. In onze gebeden gedenken we haar kinderen en
kleinkinderen, haar moeder Lijntje Struik-van der Wiel (Dahliastraat 9) en allen die haar liefhadden.

IN MEMORIAM ARIA VAN BRUGGEN-KANT
Op vrijdag 12 oktober overleed in Verpleeghuis Altenahove Aria van Bruggen-Kant, echtgenote van Jaap
van Bruggen (Altenahove, Afd. Wilgenroos, k. 106); ze is 96 jaar geworden. De begrafenis is donderdag
18 oktober; de voorafgaande dienst van Woord en gebed is in de Aula aan de Zandsteeg en begint om
13.00 uur. Na afloop van de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren. In onze gebeden gedenken we
haar man, haar kinderen en kleinkinderen en allen die haar hebben liefgehad.
Bij het gedenken van Joke van Noorloos-Struik en Aria van Bruggen-Kant zingen we Psalm 116:
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ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
W. van Breugel-Nederlof, Afd. 3 Oost, k. 353
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. W. Hoeke-Boterblom.
MEDEDELINGEN
Pastoraal Overleg: dinsdag 16 oktober, 19.45 uur, De Hoeksteen. Ter voorbereiding op het bezinningsonderwerp lezen: ‘Alles is geschapen om te bestaan. Omgaan met de laatste levensfase vanuit Bijbels
perspectief’, de bijdrage van Erik Borgman, in: Nu ik oud word (Bezinning 55, blz. 14-17).
Tienercatechese: woensdag 17 oktober, 19.00-20.00 uur, De Inloop
Actie GSW
De Actie voor de houdbare producten voor de stichting GSW Werkendam kunnen ingezameld worden tot 28
oktober . Achterin de kerk staan 2 winkelwagentjes waar alle blikken potten en pakken verzameld kunnen
worden. Namens de diaconie alvast bedankt.
Vakantiebijbelclub
De herfstvakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat er weer vakantiebijbelclub gehouden zal
worden in de Hervormde Kerk in de Biesboschstraat op dinsdag 23 oktober.
Het thema van dit jaar is ‘Zoek het uit!!’
Wij luisteren naar een Bijbelverhaal, gaan zingen, knutselen en natuurlijk gaan we zelf heel veel dingen
ontdekken! En we gaan nog een leuke activiteit doen, maar wat, dat houden wij nog even geheim. Kortom, dit
kun en mag je zeker niet missen!
De dag begint om 9.30u – 15.00u, maar de kerk is al vanaf 9.15u open.
De entree is € 1,50 En neem gezellig een vriend(in) mee! Wij hopen jullie dan te zien!
Geboorte
Geboren 9 oktober: Maelynn, dochter van Anita en Jostein Kiezenbrink, zusje van Yara en Dex.
Radio Zonneschijn, het zonnetje in huis!
Vorige week werd er via een prachtig beeld op de beamerschermen aandacht gevraagd voor Radio
Zonneschijn. Het is belangrijk dat de toch wel zéér gewaardeerde en goed beluisterde uitzendingen wekelijks
te horen zijn. Na een wat mindere periode is er gelukkig weer een stijgende lijn in het aantal verzoeken waar
te nemen. Daar is de commissie erg blij mee, want een goede uitzending valt of staat met de aangevraagde
verzoeknummers. Hopelijk neemt u of jij de moeite om een aanvraag in te dienen. Want van een mooi lied
worden we allemaal blij. Tot horens!
Zondag 28 oktober een bijzondere avonddienst
Bekende gelijkenissen uit de bijbel nu verbeeld door papiersnijkunst van ds. Arie de Ruiter. Hij zal ook een
toelichting geven bij de beelden. In de pauze kun je veel van zijn werken bekijken en daarna ook vragen
stellen. De dienst begint om 18.30 uur. Van harte welkom!
EXTRA LIED
‘Handen heb je om te geven’

(ELB 398:1,4)

1 Handen heb je om te geven
van je eigen overvloed
en een hart om te vergeven
wat een ander jou misdoet. (refrein)
Refrein:

4 Voeten heb je om te lopen
naar een mens die eenzaam is,
en een hart om waar te maken
dat geen mens een eiland is. (refrein)

Open je oren om te horen, open je hart voor iedereen.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 18 oktober, 17.00 uur
bij Jan van Vugt, 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
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