Nieuwsbrief
Zondag 2 februari 2020

De dienst van deze zondag
Viering Heilig avondmaal
Aanvang: 10:oo uur
Thema: Zondag van het Werelddiaconaat
Schriftlezing: Handelingen 28: 1,2 en 7 t/m 10
Liederen: Lied 886 (voorzang); Lied 84: 1,4;
Lied 975: 1,3,4; Kinderlied: Evangelische
Liedbundel 444; Psalm 107: 12, 13;
Lied 125: 1,2,3 Liedbundel GK N’dijk;
Lied 385: 2,3; Lied 340b; Lied 381: 6;
Lied 704: 3; Lied 425
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
3. Avondmaalscollecte
Groepen 1 t/m 8
Tienerdienst

De dienst van 9 februari
Aanvang: 10:oo uur
Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

KND:

Dhr. J. Lankhaar
Pieter Jan Lukas
Erik Kraaij (06-13374273)
1. Algemeen kerkelijke
arbeid;
2. Kerklanken
Groepen 1 t/m 8

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar dhr. en mw. N. de Pender
-van Oosterhout.
De maandelijkse bloemengroet gaat naar Ans
Niggelie-Hoeke in Altenahove te Almkerk.

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
Verhuisd: Ans Niggelie-Hoeke, Altenahove,
afd. Wilgenroos
Wij bidden al onze zieken, thuis of elders verpleegd,
Gods bemoedigende nabijheid toe.

Mededelingen
Nog 13 nachtjes slapen!
En dan, …………staan we aan het begin van week 8.
In die week wordt gestart met de Basis- en
Tienercatechese. Marije de Bruijn, Lisa Kraaij, Inge
van der Spek, Erik van Zanten, Heleen Kramp en
Roelinde van den Heuvel zijn bereid gevonden om
deze catechese 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.
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.
Avondgebed
Iedere woensdagavond gehouden wordt bij
Marie van Vugt Singel 6; aanvang 19.00 uur.

Aftredend en wel of niet herkiesbaar.
Wijkouderling Elze Tinke-Smouter heeft gemeend
zich na een ambtstermijn van 4 jaar niet meer
herkiesbaar te stellen. Wijkouderling Lia ColijnBiesheuvel heeft aangegeven aan het eind van dit
seizoen na 8 jaar haar ambt neer te leggen. Diaken
José van Elderen-Crielaard en diaken Francien
Smits-de Ruiter stellen zich na een periode van 5
jaar niet meer herkiesbaar. Wijkouderling Piet van
Vugt en scriba Cor Polak willen zich na 4 jaar voor
een volgende periode van 4 jaar herkiesbaar stellen.
Ten slotte is diaken Elise Ippel bereid haar termijn
met 1 jaar te verlengen. Lia Colijn wil haar rol binnen
het pastorale werk als wijkmedewerker voortzetten.
De kerkenraad.
Hoe nu verder?
In aansluiting op de gemaakte keuzes van de
genoemde ambtsdragers is er binnen de kerkenraad
van gedachten gewisseld over de samenstelling van
het toekomstige kerkelijk bestuur. Het wordt steeds
lastiger om invulling te geven aan de opengevallen
plaatsen van aftredende ambtsdragers.
De vraag ligt op tafel of de huidige structuur van de
kerkenraad nog haalbaar is. Hoe kunnen we als
bestuur de komende jaren invulling blijven geven
aan de vijf basistaken (het gaande houden van de
eredienst, diaconale, pastorale en missionaire inzet
en geestelijke vorming) die in de Kerkorde genoemd
worden?
We willen graag onderzoeken of vereenvoudiging
van de kerkenraad mogelijk is met behoud van
kwaliteit van bestuur. Er is een werkgroepje
samengesteld. De gebruikelijke ambtsdragers
werving wordt voorlopig opgeschort. Het is de
bedoeling binnenkort de gemeente hierover te
informeren. De kerkenraad.
Actie kerkbalans
Deze week worden/zijn de enveloppen van de actie
Kerkbalans bij u thuis bezorgd.
Een aantal gemeenteleden heeft de keus gemaakt
om een vijfjarige ‘overeenkomst periodieke gift’ met
de kerk af te sluiten. Deze gemeenteleden hoeven
hun toezeggingsbrief niet opnieuw in te leveren.
Aan het einde van de periode van 5 jaar ontvangen
deze leden een nieuwe uitnodiging.
College van Kerkrentmeesters
Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis
Dinsdag 4 februari 10.00 uur Ontmoetings-ochtend
Jan Biesheuvel Dijkhuis en aansluitend om 11.00 uur
een verkorte viering van de Maaltijd van de Heer.
Graag uw liedboek meenemen. ds. M.F. Meeder - van
Hof

Geloven doe je samen
Dinsdag 4 februari komt de gespreksgroep "Geloven
doe je samen" weer bij elkaar, dit keer bij Arina en
Hugo Groeneveld. Om 19.45 uur staat de koffie
klaar en om 20.00 uur beginnen we. Voor meer
informatie kun je bellen met Joke de With 0183402859. Je bent van harte welkom, wel even bellen
dan weten we hoeveel koffie er gezet moet
worden!"
Tiener filmavond 14 februari
Narnia 'Prince Caspian'
Na de geslaagde filmavond van januari kijken we nu
deel 2 uit de Narnia film reeks; Prince Caspian.
De Narnia films zijn prima onafhankelijk te bekijken.
Praktische info: De filmavond is ook deze keer weer
voor de leeftijd 12 t/m 16 jaar op het voortgezet
onderwijs. De avond begint om 20:00 uur en is rond
22:30 uur afgelopen. Entree via de zij ingang (aan
Biesboschstraat) van de Hervormde Kerk.
Je hoeft je niet aan te melden voor deze avond en er
zijn geen kosten aan deze avond verbonden.
Heb je nog vragen of opmerkingen, bel of app: René
en Anja Dekker, 06-2295 0397.
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
Koffie na de dienst
De werkzaamheden voor de keukenuitbreiding zijn
maandag begonnen. Om die reden zal de koffie na
de dienst in De Inloop 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

