Nieuwsbrief
Zondag 9 februari 2020

De dienst van deze zondag
Aanvang: 10:oo uur
Thema: Thuis-zijn
Schriftlezing: Genesis 3 : 20-26 & 12 : 1-5
Evangelielezing: Johannes 14 : 1-3
Liederen: lied 84: 1, 2, 3 (voorzang);
lied 601: 2, 3; kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit
elkaar’; lied 419; lied 808; lied 802: 1, 3, 4, 5; lied
753 1, 2,3, 5, 6; ‘Zie naar elkaar als mensen om’
(melodie Psalm 134); lied 139: 8, 9;
‘Er is een stad voor vriend en vreemde’
(Evangelische liedbundel 194)
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 dienst van 16 februari
Aanvang: 10:oo uur
Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:
KND:

Ds. H.P. de Goede,
Werkendam
Gerard Westerlaken
Mari van Zanten
(06-39638608)
1. Diaconie;
2. Onderhoud gebouwen
Groepen 1 t/m 8
Tienerdienst

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar dhr. en mw. J. Hoeke-van Wijk.

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
Ans Niggelie-Hoeke, Altenahove,
afd. Wilgenroos, kamer 209
Wij bidden al onze zieken, thuis of elders
verpleegd, Gods bemoedigende nabijheid toe.

Mededelingen
Vergeet niet onder de collecte naar de
beamer te kijken!
Wij vragen namelijk extra aandacht voor de
catechese die op 18 en 19 februari van start
gaat. Twee datums, omdat er een Basis-en een
Tienercatechese zal zijn. De Basiscatechese
begint op dinsdagavond de 18e om 18.30 en
wordt rond 19.30 uur afgesloten. Inge van der
Spek en Marije de Bruijn staan te popelen om
de kinderen van groep 7 en 8 van de Basisschool
te verwelkomen.
Woensdagavond 19 februari is dé avond voor de
tieners van het Voortgezet Onderwijs. De
eerste avond komen alle betreffende jongeren
bijeen, waarna de beoogde leeftijdsgroepen
worden samengesteld. Lisa Kraaij, Erik van
Zanten, Heleen Kramp en Roelinde van den
Heuvel staan in de startblokken om er een
gezellige én leerzame avond van te maken.
Het zou mooi zijn als de ouders of verzorgers of
wie dan ook, de kinderen/jongeren stimuleren
naar catechese te gaan. Met een beetje goede
wil is er veel te bereiken. Alle jongeren worden
of zijn inmiddels persoonlijk uitgenodigd. De
verwachtingen zijn hooggespannen.
De kerkenraad.

Avondgebed
Iedere woensdagavond wordt het avondgebed
gehouden bij Marie van Vugt Singel 6.
Aanvang 19.00 uur.
Doel Avondmaal collecte van 2 februari jl.
Vorige week is er tijdens het Avondmaal
gecollecteerd. Deze collecte was bestemd voor
de meer dan 288.000 mensen die in de
Democratische Republiek Congo getroffen zijn
door mazelen, van wie al 5.700 mensen zijn
overleden. Het is op dit moment de grootste
uitbraak ter wereld van de ziekte, zegt de
Wereldgezondheidsorganisatie. De teams van
Artsen zonder grenzen zetten in Congo alles op
alles om de ziekte te bestrijden, met vaccinaties
en behandelingen.
Vrouwengespreksgroep.
Het is goed om met elkaar na te denken over
geloofsonderwerpen die ons bezighouden.
A.s. donderdagmiddag 13 februari komen we als
gespreksgroep van 13.30-15.00 uur bij Lia Colijn,
Singel 3, bij elkaar.
Iedereen is van harte welkom dus sluit je aan of
doe (een keer) mee!
Contactpersoon: Elly Polak.
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.
Bijzondere avonddienst
Zondag 1 maart zal er weer een bijzondere
avonddienst zijn. We staan stil bij het begin van
de veertigdagentijd met beelden op de beamer
door Cor Polak en teksten gelezen door
Hanneke de Peuter.
Aanvang 18.30 uur. Iedereen van harte welkom!

Zondag 1 maart – B.LOFT
Jongeren opgelet! Wij willen graag op
zondagavond 1 maart met jullie naar B.LOFT in
Hardinxveld.
B.LOFT is afgeleid van het Engelse woord
‘beloved’. God houdt van je! Het maakt niet uit
wie je bent, waar je bent, of wat je doet.
B.LOFT draagt deze boodschap op een
eigentijdse en herkenbare manier uit. Dit
gebeurt tijdens avonden waarbij een spreker,
aan de hand van actuele thema's, op een
aansprekende manier jou prikkelt en uitdaagt.
B’LOFT is er voor jongeren v.a. ±16 jaar. De
avond begint om 19:30 uur en duurt ongeveer
één uur. We vertrekken circa 18:30 - 18:45 uur.
Wil je ook mee? Meld je aan. App of bel
René en Anja Dekker.
Ook zijn we nog op zoek naar mensen die
kunnen rijden die avond. Hiervoor opgeven kan
via dit zelfde nummer.

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

