Nieuwsbrief
Zondag 26 januari 2020

De dienst van deze zondag
Aanvang: 10:oo uur
Schriftlezing: Jesaja: 49: 1-7 en
Mattheüs 4: 12-22
Liederen: 210: 1, 2 (voorzang); lied 66: 1, 3, 5, 7;
lied: 864: 1, 5; Kinderlied: ‘Wij gaan voor even
uit elkaar’; lied 780; lied 835: 1, 2; lied: 531;
lied: 422
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

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.

In Memoriam
Jenneke Helena Hoeke – de Rooij
Op 18 januari overleed Jenneke Hoeke, op de
leeftijd van 89 jaar.
De dienst van Woord en gebed voorafgaand
aan haar begrafenis werd gehouden 23 januari
in de Aula aan de Zandsteeg.
Het lied na het IM is Lied 59:1,4 uit de bundel
van Nieuwendijk

De bloemen

Verkort avondmaal in
‘t Steunpunt
Datum: donderdag 30 januari
Aanvang: 14.30 uur
Verkorte viering van de Maaltijd van de Heer in
't Steunpunt. Graag uw liedboek meenemen.

Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar Dhr. en mw. M.A. Groeneveldvan Hemert.

Zieken

Heilig avondmaal

Dhr. J.C. de Graaf is weer thuis
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.

Aanvang: 10:oo uur

Mededelingen

De dienst van 2 februari

Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

KND:

Ds. M.F. Meeder van Hof
Karin van Andel
Rick Ippel (06-50503987)
1: Algemeen kerkelijke
arbeid;
2: Kosten energie
Groepen 1 t/m 8
Tienerdienst

Avondgebed
Iedere woensdagavond gehouden wordt bij
Marie van Vugt Singel 6; aanvang 19.00 uur.
Gemeenteleden noemen namen
Vandaag is, gelijktijdig met deze nieuwsbrief,
een bijlage uitgedeeld, waarop precies staat
beschreven hoe gemeenteleden namen van
door hen geschikt geachte predikanten kunnen
noemen. Ook op de website zal deze informatie
terug te vinden zijn.
De kerkenraad.

Basis- en Tienercatechese.
Zes gemeenteleden (Marije de Bruijn, Lisa
Kraaij, Inge van der Spek, Erik van Zanten,
Heleen Kramp en Roelinde van den Heuvel) zijn
bereid gevonden om vanaf half februari Basisen Tienercatechese te gaan verzorgen. Het is de
bedoeling om vier avonden in te vullen, waarbij
in drie teams met de betreffende
leeftijdsgroepen gewerkt zal worden. Het is
hartstikke mooi dat er dankzij deze
gemeenteleden invulling aan de catechese
gegeven kan worden. Het is nog mooier als de
ouders of verzorgers of wie dan ook, de
kinderen/jongeren stimuleren naar catechese te
gaan. Het is het allermooist als de jongeren
daadwerkelijk naar deze avonden toe komen!
Binnenkort worden de betreffende
kinderen/jongeren persoonlijk uitgenodigd! De
kerkenraad.

Christelijk Jongerencentrum De Pomp in
Almkerk
Tip voor alle jongeren tussen de 12 en 23 jaar.
Elke zaterdagavond is Christelijk
Jongerencentrum De Pomp in Almkerk open!
Van gezellige relax en game avonden tot allerlei
speciale programma-avonden. Check hun
website voor meer info en de
activiteitenagenda; www.depomp.com
Ze zijn ook op Instagram (de.pomp.almkerk) en
facebook te vinden.

Wereldwinkel
Donderdagmiddag 30 januari a.s. is vanaf 13.30
tot 16.00 uur weer de maandelijkse verkoopmiddagmiddag van de Wereldwinkel. U kunt
hier dan ook terecht voor aankoop van
collectebonnen.
Rooster gastvrouwen/-heren
Het is weer tijd voor het maken van een nieuw
rooster voor de werkgroep 'gastvrouwen/heren'. Wensen en/of verhinderingen kunnen
doorgegeven worden tot zondag 9
februari. Uiteraard is er altijd plaats voor nieuwe
leden, dus mocht u/jij interesse hebben om mee
te draaien in het rooster, laat het dan even
weten.
Hartelijke groet, namens de werkgroep
'gastvrouwen/-heren', Lenneke Ebert-Flikweert.
Verbouwing keuken
De werkzaamheden voor de keukenuitbreiding
zullen starten op maandag 27 januari. De
keuken kan vanaf dat moment niet meer
worden gebruikt. Er zal een stofscherm worden
geplaatst, zodat de aangrenzende ruimtes
gebruikt kunnen blijven worden. De koffie na de
dienst zal vanaf 2 februari in de Chute worden
geschonken. De CVK vertrouwt op uw begrip
voor de mogelijke ongemakken deze weken.

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op
onze website: www.gknieuwendijk.nl
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd
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

