Nieuwsbrief
Zondag 19 januari 2020

De dienst van deze zondag
Aanvang: 10:oo uur
Schriftlezing: Exodus 3 – 4: 5
Liederen: lied 280 (voorzang); lied 62: 1, 4, 5;
Klein Gloria; lied 654: 3; lied 654: 4, 5, 6;
Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’; lied
90:8; lied 912; lied 89: 7, 8
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 dienst van 26 januari
Aanvang: 10:oo uur
Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

KND:

ds. W. Bisschop, Breda
Gerard Roza
Cees de Rooij (06-53405911)
1. Kerk in Actie/
werelddiaconaat;
2. Kosten energie
Groepen 1 t/m 8

Overleden
Op 12 januari is dhr. J.H. Ippel op de leeftijd van
84 jaar overleden. Hij was de echtgenoot van
mevr. N.C. Ippel-Zwets.

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

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar Mw. J.H. Hoeke-de Rooij.

Zieken
Beatrixziekenhuis
Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem:
Dhr. J.C. de Graaf, kamer 348.
Mw. J.H. Hoeke-de Rooij, is weer thuis.
Dhr. G.J. Visser, hoopt zaterdag weer thuis te
komen.
De Hoogstraat revalidatie
Rembrandts kade 10, 3583TM Utrecht:
Ans Niggelie-Hoeke, Afd.C2-300, kamer. 317
Wij bidden al onze zieken, thuis of elders
verpleegd, Gods bemoedigende nabijheid toe.

Mededelingen
Gemeenteleden noemen namen
De Kerkorde verplicht de kerkenraad om de
gemeenteleden in de gelegenheid te stellen
namen te noemen van door hen geschikte
predikanten. Dit komt voort uit de gedachte dat
de gemeente zich vaak zeer betrokken voelt bij
het beroepingswerk. Wij willen dan ook graag
de gemeenteleden daartoe oproepen. Op
zondag 26 januari wordt, gelijktijdig met de
nieuwsbrief, een bijlage uitgedeeld, waarop
precies staat beschreven hoe een en ander in
zijn werk gaat. Ook op de website zal deze
informatie terug te vinden zijn. De kerkenraad.

Avondgebed
Iedere woensdagavond gehouden wordt bij
Marie van Vugt Singel 6; aanvang 19.00 uur.
Actie kerkbalans
Dinsdag 21 januari om 19.30 uur is er in de
Inloop een startbijeenkomst voor de actie
kerkbalans 2020.
CVK-vergadering
De CVK vergadert aansluitend aan de
startbijeenkomst van 21 januari.

Aangepaste dienst voor
verstandelijk beperkten
Zondagmiddag 2 februari a.s. om 15.00 uur is er
een aangepaste dienst met en voor mensen
met een verstandelijke beperking, in de
Hervormde kerk te Nieuwendijk
(Biesboschstraat 18). Voorganger is Ds. N.M.
van Ommeren uit Nieuwendijk en het thema
luidt: “Beloofd is beloofd!”. Met muzikale
medewerking van de Activoband uit Uitwijk

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.
Om alvast rekening mee te houden!
Vanaf februari wordt aan de Basis- en de
Tienercatechese een vervolg gegeven. Zes
gemeenteleden zijn bereid gevonden deze taak
op zich te nemen. Daar zijn we natuurlijk
ontzettend blij mee en dankbaar voor.
Binnenkort volgt er meer informatie over de
opzet van deze Catechese!
Ouders én jongeren: wij rekenen op jullie!
De kerkenraad
Afscheid ds. W. Hordijk en
mw. A.A. Hordijk-den 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.

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

