Nieuwsbrief
Zondag 12 januari 2020

De dienst van deze zondag
Aanvang: 10:oo uur
Schriftlezing: Jesaja 42:1-9 en Matteüs 3:13-17
Liederen: Lied 695 (voorzang); Lied 72:1,2,4;
Lied 303; Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit
elkaar’; Lied 459:1,4,5,7; Lied 701; Lied 686; Lied
1014:1,2,5
Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:
KND:

ds. N. van Andel
Karin van Andel
Dick de Peuter (0183-402318)
1. Diaconie;
2. Onderhoud gebouwen
Groepen 1 t/m 8

Via deze nieuwsbrief brengen wij u
op de hoogte van onze diensten en
het nieuws in en rond onze gemeente.
De kerkenraad wenst u en jou een
gezegende dienst toe.

Zieken
Beatrixziekenhuis
Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem:
Dhr. J.C. de Graaf, kamer 348,
Mw. J.H. Hoeke - de Rooij, kamer 341,
Dhr. G.J. Visser, kamer 346
Wij bidden onze zieken, thuis of elders verpleegd,
Gods bemoedigende nabijheid toe.

De dienst van 19 januari
Aanvang: 10:oo uur
Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

KND:

ds. N.J. Dekker, Werkendam
Gerard Westerlaken
Eli Vos (06-38899154)
1. Algemeen kerkelijke
arbeid;
2. Kosten energie
Groepen 1 t/m 8
Tienerdienst

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar Dhr. en mw. P. van den BergVersteeg Heistraat 5

Medelingen
Avondgebed
Iedere woensdagavond gehouden wordt bij
Marie van Vugt Singel 6; aanvang 19.00 uur.
Graag nodigen wij u /jij uit het avondgebed een
keer bij te wonen en is te ondervinden wat wij
deze woensdagavond doen. Wat er speelt in
onze gemeente/dorp/land en in de rest van de
wereld brengen wij deze avond samen in een
gebed bij de Vader.
Wij zouden het fijn vinden als er meer mensen
ons groepje komen versterken!
Bidden is onze enige manier om met God te
communiceren en daarom van groot belang!!
Wij weten dat er een schroom is om in een
groep te bidden, dit hoeft niet! Gevouwen
handen zijn ook goed.
Wij kijken naar u/jou uit!
Nelly, Lucie, Dina, Willie en Marie

Leden Beroepingscommissie formeel
benoemd.
Op de kerkenraadsvergadering van woensdag
8 januari zijn de leden van de Beroepingscommissie (BC) formeel benoemd. Wij zijn zeer
verheugd om de samenstelling van deze
commissie met de gemeente te delen.
Voor de leeftijdscategorie 18-24 jaar nemen
Fleur Groenenberg en Jarco Koekkoek zitting in
de BC. Matty van Tilburg vertegenwoordigt de
leeftijdscategorie 25-34. Roelinde van den
Heuvel is bereid gevonden dit voor de
leeftijdsgroep 35-44 te doen. Namens de 45-54jarigen zit Miranda Groenenberg in de BC.
Tus Heijstek en Eli Smits treden op voor de
categorie 55-64-jarigen. De belangen van de
65+ ers worden door Henriette Jansen en Mari
van Zanten behartigd. De kerkenraadsleden
Arjen Palland, Cor Polak, Marjolein Both en Eli
Vos (Kerkrentmeester) zijn namens de
kerkenraad afgevaardigd. Op 29 januari komt
de BC voor het eerst bijeen. Dit duurt nog even,
maar het is uitermate van belang dat op deze
eerste bijeenkomst ieder lid van de BC
aanwezig is. In de tussentijd worden door de
kerkenraad nog wat zaken voorbereid, zodat
het overleg op 29 januari goed van start kan
gaan. De kerkenraad.
Afscheid ds. W. Hordijk en mw. A.A. Hordijkden Hertog
Van de kerkenraad van de Gereformeerde
Ontmoetingskerk te ’s-Gravendeel ontvingen
wij een uitnodiging, gericht aan kerkenraad en
gemeente, voor de afscheidsdienst en -receptie
voor ds. W. Hordijk en mw. A.A. Hordijkden Hertog i.v.m. het emeritaat van ds. Hordijk.
Dienst en receptie worden gehouden in de
Ontmoetingskerk, Vlasakker 2, 3295SH
‘s Gravendeel op 30 januari, aanvang 19.30 uur.
Correspondentie: Scriba Ontmoetingskerk
’s Gravendeel, Griendstraat 8, 3293AA
Mookhoek /
scriba@ontmoetingskerksgravendeel.nl.
Filmavond
Donderdag 23 januari filmavond met "The
Shack" (zie kerkklanken). Koffie en thee staan
om 19.30 uur klaar, de film start om 19.45 uur.

Samen eten 19 januari
Vindt u het ook wel eens gezellig om met
meerdere mensen aan tafel te zitten en eet u
meestal alleen? We willen verschillende malen
per jaar “samen eten“ organiseren. Gezellig
eten met andere mensen die ook meestal alleen
eten. De kosten zijn €9 per maaltijd van 3
gangen. De eerst komende maaltijd is op 19
januari bij Betty en Dinant.
We gaan om 6 uur aan tafel, maar u bent
welkom vanaf 5 uur . Als u/ jij interesse hebt bel
dan even naar Lijn of Nel. Is de tafel vol dan
kunnen we u opschrijven voor 16 februari.
We horen graag van jullie!
Het adres voor 19 januari is: Betty en Dinand
Bosch Dwarssteeg nr. 7, of, bij voldoende
opgave’s bij beide adressen.
Lijn van der Wiel-Janson 0183-409199
Nel Janson van der Wiel 06-51837858
Rijksweg 94 te Nieuwendijk
Jubileum Stulpke de Tussenstap
Stulpke de Tussenstap bestaat 5 jaar! Om hen
te feliciteren met dit mooie jubileum is er een
open ochtend op zaterdag 25 januari 2020 van
10.30-12.30 uur. Deze ochtend is ook een goede
gelegenheid voor ouders om kennis te maken
met de opvang van Stulpke de Tussenstap. Of
vrijwilligers die de zorgverleners ondersteunen
met extra activiteiten mogelijk te maken tijdens
de opvang van de zorgvragers.
Met vriendelijke groet, Monique, Elizabeth en
Corinne – www.detussenstap.nl – Buitenkade 5
in Nieuwendijk

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op
onze website: www.gknieuwendijk.nl
Kerkelijke berichten voor de eerstvolgende
nieuwsbrief inleveren vóór donderdag
17.00 uur bij Martijn van Vliet per email:
nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de
predikant of uw contactouderling.
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64

