Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 25 november 2018

De dienst van deze zondag 25 november 2018: zondag van de Voleinding
10.00 uur:

Gedachtenis van de gestorvenen. Schriftlezingen: Jesaja 40:1-11 en Openbaring 21:1-7.
Liederen: Lied 753 (voorzang); Psalm 139:1,4,14; Kinderlied: Lied 935; Psalm 23b:1,5; Psalm
121:1,4; ‘Ga maar gerust’ (z.o.); Lied 947 en Lied 769.
[Bij het plaatsen van de rozen wordt op de piano gespeeld: J.S. Bach, middendeel orgel-concert
BWV 596; J.S.Bach, Sicilienne uit de 2e fluitsonate; D. Scarlatti, Sonate K.87.]
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we gemeenteleden die in het afgelopen
kerkelijk jaar zijn overleden. Het gaat om de volgende mensen:
Andries de Bok
Adriaan (Ad) Pellekaan
Diederick Adrianus (Dirk) de Graaf
Johannes (Hans) van der Stelt
Aagje (Agnes) Littooij-Hoeke
Gerrit Cornelis (Gerrit) van Tilburg
Clement (Cock) van Pelt
Arie van Anrooij
Adriana (Adrie) Ouwerkerk-van Tilborg
Johanna Maria (Johanna) van der MoorenSplinters
Hendrik (Henk) Scheffers
Alettina (Tine) de Peuter-Hoeke
Cornelia Christina (Corrie) Biesheuvel-Pruissen
Adriaan (Ad) de Rade

12.00 uur:

Bastiaan (Bas) van Daalen
Hendrika Johanna Eva (Henny) Bax-Beumer
Johanna van der Stelt-van der Stelt
Maria Hendrika (Riet) van Kooij-van der Pijl
Johannes Antonie (Jo) van der Stelt
Hendriena Maria (Dina) van Delzen
Bertus van der Stelt
Aart van Vugt
Maria Pieternella (Rie) van Herwijnen-Dolislager
Leendert (Leen) Dolislager
Klazina (Klary) Tuinstra
Johanna Goverdina (Joke) van Noorloos-Struik
Aria van Bruggen-Kant
Gijsbertje (Gijpie) Heystek-Ouwerkerk
Anna (An) Koops-Heijstek

(Begraafplaats, Zandsteeg) Afsluitend liturgisch moment

Voorgangers:
Organiste:
Pianiste:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastheer en vrouw:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. M.F. Meeder-van Hof en ds. R.A. Wouda
Karin van Andel
Hanneke de Peuter
Henriëtte Jansen
Erik Kraaij
Niels Colijn
Margreeth Damminga
Kees Heijstek en Maja Heijstek
1. Onderhoud gebouwen 2. ZWO
Voor groep 1 t/m 8.
Jan Moree (bereikbaar op 0610676764)

Avondgebed: woensdag 28 november, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 2 december 2018: 1e zondag van Advent
10.00 uur:

Thema: Bericht uit de hemel. Schriftlezing: Openbaring 1:9-11 en 5:1-14.

Voorganger:

ds. R.A. Wouda

Zieken
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland, Almkerk
D. Tolenaars-Groeneveld, Afd. Guldenroede, k. 117
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. M.J. Warmervan der Stelt.
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MEDEDELINGEN
Tienercatechese: dinsdag 27 november, 19.00-20.00 uur, De Inloop
Basiscatechese: woensdag 28 november, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
Belijdeniscatechese: woensdag 28 november, 20.00-21.30 uur, in de pastorie
Voorlopig vastgestelde begrotingen 2018 en uitnodiging voor ledenvergadering!
Op de kerkenraadsvergadering van jongstleden woensdag 21 november zijn de conceptbegrotingen van het
College van Kerkrentmeesters, de Diaconie, ZWO en Wereldwinkel behandeld en voorlopig vastgesteld. Op
de ledenvergadering van donderdag 6 december worden deze begrotingen aan de gemeenteleden
voorgelegd om definitief vastgesteld te kunnen worden. De begrotingen liggen in de hal van de kerk. U of jij
wordt in de gelegenheid gesteld een exemplaar ter voorbereiding op de ledenvergadering mee te nemen.
En…… natuurlijk al van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. De kerkenraad.
Aangepaste kerkdienst te Giessen.
Zondagmiddag 2 december in de Hervormde kerk te Giessen (Kerkstraat 2). De dienst begint om 15.00 uur !!!
Meedenkende gemeenteleden gevraagd: Vorige week is er een bijlage uitgedeeld met de vraag naar
meedenkende gemeenteleden. Want, de kerkenraad wil u en jou vragen mee te denken over de vorm en
inhoud van de ledenvergaderingen. Suggesties en ideeën zijn van harte welkom. Op de ledenvergadering van
donderdag 6 december staat dit punt op de agenda. In de hal van de kerk zijn de invulformulieren te vinden.
Vul het alstublieft in! Tot en met 2 december is inleveren nog mogelijk.
Ladiesnight: dinsdag 27 november op Hankse Buitenkade 51 om 20.00 uur.
Er is dan een mooie film te zien (christelijke romantische komedie); schuif gezellig aan. De koffie/thee staat
klaar. De avond duurt ongeveer tot half 10 - 10 uur. Voor meer info: 06-23850730 of irenewolvers@live.nl)
Bestemming deurcollecte van volgende week zondag 2 december.
Het laatste kwartaal van dit jaar zal de opbrengst bestemd zijn voor MAF. Mensen die in afgelegen gebieden
leven worden door deze organisatie m.b.v. 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen bereikt voor hulp en het
Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. MAF
maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde! www.maf.nl
KERSTMARKT
Op zaterdag 15 december wordt van 09.30 tot 15.00 uur de jaarlijkse kerstmarkt gehouden (dus nu niet op
vrijdag). We zijn hiervoor op zoek naar : hazelaar, krulwilg, taxus, diverse conifeergroen, pinus en skimmia.
Heeft u in de tuin nog bomen of struiken staan die gesnoeid moeten worden: denk aan ons. Wij komen dit
graag bij u ophalen. Ook bruikbare kerstspullen zijn van harte welkom. Deze kunnen op maandag 10 dec. in
De Inloop of tijdens de Sinterklaasweek bij Marjo Straver (Biesboschstr. 15, tel. 401168) worden ingeleverd.
Ouderenkring: Het Steunpunt, v.d. Steltstraat 16a, donderdag 29 november, tijd: 15.00 uur - 16.15 o.l.v. ds.
M.F. Meeder - van Hof. Wilt u uw liedboek meenemen?
Kerstpakkettenactie.
Vanaf volgende week zondag zal de bak die bestemd is voor deze actie weer in de hal staan. Deze actie
loopt tot zondag 16 december.
Vrouwengespreksgroep I.C.E. woensdag 28 november van 19.45 tot 21.45 uur in De Hoeksteen. Thema
van de avond : Maria, een weg tot Christus n.a.v. Lucas 1 : 46-55. Iedereen is van harte welkom. Kom erbij en
doe een keer met ons mee...
Informatie : Jannie voor den Dag, telefoon 402763.
HERDERSTOCHT - Op donderdag 20 december zal er weer een herderstocht worden gehouden.
Vanaf 17.30 uur vertrekt er om de 6 minuten een groep van 24 personen o.l.v. een herder vanaf het grote
plein van de Regenboogschool. Om dit avontuur mee te beleven, dient u een gratis kaartje af te halen.
Voor de kinderen van de Regenboogschool is dat op woensdag 28 november(zie Infoboog) en op
zondag 2 december van 11.15 - 12.00 uur in de hal van de Gereformeerde en de Hervormde Kerk.
Iedereen is van harte welkom! Ook om bekende kerstliederen mee te zingen in onze kerk tijdens de tocht.
Aanmelden bij Hanneke de Peuter: h.d.peuter@hccnet.nl.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 29 november, 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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EXTRA LIED
‘Ga maar gerust’
(Sytze de Vries; melodie ELB 246 (‘Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser’)
1

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben je baken, ook in diepe nacht.
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan.
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht.
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat.
Ik ben de wind waardoor je adem haalt.
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Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt.
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan.
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen.
Ik ben de dag, die schemert in je droom.
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Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan.
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt.
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan.
Ik ben de verte, die verlangend wenkt.
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
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