Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 23 december 2018

De diensten van deze zondag 23 december 2018: 4e zondag van Advent / ‘Rorate coeli’
‘Dauwt (rorate) hemelen (coeli) van boven
De vierde kaars brandt zacht,
en laten de wolken gerechtigheid doen neerstromen:
Kerst zal nu gauw komen.
de aarde opene zich
We hebben er lang op gewacht:
opdat het heil ontluike.’ (Jesaja 45:8a)
het Kind van onze dromen.
10.00 uur:

Schriftlezingen: Openbaring 21:1-5a; Lucas 1:39-45. Liederen: Lied 442 (voorzang);
Lied 458 (3x); Psalm 19:1,2; Lied 368a (als Kyrie); Adventslied: Lied 437:1-4; Lied 268; Lied
463:1,6,7,8; Lied 157a:1,2; ‘Jesus bleibet meine Freude’ (J.S. Bach, uit: Cantate 147); Psalm
80:1,3,7; Lied 368a (als acclamatie bij de gebeden) en Lied 608.

16.00 uur:

‘Vrolijk Kerstfeest iedereen!’ Kindertheater ‘Knettergek’ presenteert een leuke, gezellige en
afwisselende kerstviering voor jong en oud(er). Iedereen is welkom!

Voorganger:
Organiste:
Ouderling van dienst:
Aansteken adventskaars:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendiensten:
Beheerder:

ds. A. van Andel, Valkenswaard
Karin van Andel
Hugo Groeneveld
Kira van Kleij
Cees de Rooij ( 06-53405911)
Stef Bakker
Arina Groeneveld
Sjany de Graaf en Rika van Kappel
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid 2. Algemeen Kerkelijke Arbeid;
Groepen 1 t/m 8
Jan van Erp (bereikbaar op: 0610676764)

De dienst op Kerstavond, maandag 24 december 2018: Kerstnacht
22.00 uur:
Kerstnachtdienst. Thema: Ave Maria.
Voorganger:
Muzikale medewerking:

Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Collecten:

ds. M.F. Meeder-van Hof
mannenkoor Onderling Genoegen, o.l.v. Pieter Dijksman,
Henk Teuling (piano), Pieter Jan Lukas (orgel) en het
koperkwintet, o.l.v. Lijn van der Wiel
Piet van Vugt
Rick Ippel (06-50503987)
Rowy Raams
1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie

De dienst op 1e Kerstdag, dinsdag 25 december 2018: Kerstfeest
Stralend is het licht van de kerststal,
een pasgeboren kind ligt in het hooi.
Het verandert de wereld nu al
en maakt alles op aarde prachtig mooi.
10.00 uur:

Thema: Aan het Licht komen.

Voorganger:
Muzikale medewerking
Ouderling van dienst:
Aansteken Kerstkaars:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:

ds. R.A. Wouda, m.m.v. enkele gemeenteleden
fanfare ONS, o.l.v. Anneke Konings-Kros en Gerard Roza (orgel)
Marjolein Bot
Iris Verhoeven
Mari van Zanten (06-23794805)
Kees Heijstek
Teunie v/d Sommen en Thea de Rooij
1. Kinderen in de knel; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Groepen 1 t/m 8
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De dienst op zondag 30 december 2018:
10.00 uur:

Voorganger: ds. J. van den Brink-Dekker, Genderen

Organist:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendiensten:
Beheerder:

Gerard Westerlaken
Jaap van Elzelingen
Eli Vos (06-28899154)
Gerard de Graaf
Mariet Scheffers en Wilma Scheffers
1. Jeugdwerk; 2. ZWO
Groep 1 t/m 8. Er is Tienerdienst
Jan Moree (bereikbaar op: 0610676764)

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. L. van
Noorloos.
MEDEDELINGEN
-Elisabethbode: voor de mensen die buiten de bebouwde kom van Nieuwendijk wonen ligt er een exemplaar
om mee te nemen in de hal. de ZWO
-Gezocht: Voor de crèche zijn we op zoek naar een nieuwe box. De huidige is aan vervanging toe. Wie kan
ons blij maken met een mooi exemplaar?
Tevens zijn we op zoek naar een ikea kinderstoel. Wie heeft er nog één staan? Graag contact opnemen met
Jeannette van der Wal (jeannettevoordendag@gmail.com)
-KERSTMARKT: De kerstmarkt op 15 december is weer een succes geweest. De opbrengst was dit jaar
€2.650,00. Een heel mooi bedrag! Een ieder die hier aan mee gewerkt heeft natuurlijk hartelijk bedankt, zowel
medewerker als koper. De medewerkers doen hun best om het zo mooi en goed mogelijk te doen. Maar om
het tot een succes te maken hebben we u als koper ook nodig. Dit resultaat geeft aan dat het voor herhaling
vatbaar is. Allemaal bedankt!
-Nieuwe beamisten gezocht! Het beamteam is dringend op zoek naar nieuwe beamisten! Als beamist ben je
ongeveer één keer in de zes weken verantwoordelijk voor het maken en afspelen van de
powerpointpresentatie voor de kerkdienst. Vaak is de powerpointpresentatie al klaar en hoef je die tijdens de
dienst alleen maar af te spelen. Heb je interesse? Mail dan naar Rowy Raams: rowy_raams@hotmail.com
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 27 december, 17.00 uur
bij Heidi Oldenburg, 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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