Nieuwsbrief
Zondag 16 februari 2020

De dienst van deze zondag
Aanvang: 10:oo uur
Schriftlezing: Hebr. 11: 23 t/m 26;
Exodus 2: 1 t/m 15
Liederen: lied 167: 1,2,3,4,5,6,9,10 (voorzang);
lied 100: 1,2,4; Klein gloria; lied 117 a;
lied 1000: 1,2,3,4,5; kinderlied: ‘Wij gaan voor
even uit elkaar’; lied 352: 1,2,3,6 ; lied 869: 1;
lied 145: 1,5,6; lied 1014: 1,2,4,5
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 dienst van 23 februari
Aanvang: 10:oo uur
Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

KND:

Ds. J.P. van den Hout
Karin van Andel
Dick de Peuter (0183-402318)
1. Algemeen kerkelijke
arbeid;
2. Onderhoud gebouwen
Groepen 1 t/m 8

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar Dhr. en mw. J. van der Steltvan Maastricht.

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
Kindernevendienst/tienerdienst.
Op donderdag 20 februari is het vergadering.
De vergadering start om 20.00 uur in de
Hoeksteen.
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 is van harte welkom!
Waar gehakt wordt, vallen spaanders!
Er wordt hard gewerkt aan de verbouwing van
de keuken. De groep vrijwilligers is enthousiast
en vol ijver bezig en er wordt veel werk verzet.
Het gezicht komt er van lieverlee aan. Maar,
waar gehakt wordt, vallen spaanders.
Verbouwen geeft nu eenmaal stof en vervuiling.
Toch is daar op de zondag weinig van te
merken. Dat komt doordat een aantal
gemeenteleden steevast op zaterdagmorgen
de ‘boel’ weer aan kant brengen. Hulde voor de
bouwers én de schoonmakers! De kerkenraad.

Avondgebed
Iedere woensdagavond wordt het avondgebed
gehouden bij Marie van Vugt Singel 6.
Aanvang 19.00 uur.

Ook zijn we op zoek naar mensen die kunnen
rijden die avond. Hiervoor opgeven kan via dit
zelfde nummer.

Het is bijna zover!
Deze week gaat
de catechese
van start. De
aftrap wordt
op dinsdagavond
18 februari
genomen door de
Basiscatechesegroep
onder leiding van Inge van der Spek en Marije
de Bruijn. De avond begint om 18.30 uur en
wordt om 19.30 uur afgesloten. Locatie:
Zandsteeg 41.
Op woensdagavond 19 februari is het de beurt
aan de tienercatechese. Deze eerste avond
komen alle betreffende tieners van het
Voortgezet Onderwijs 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.
Locatie: De Inloop. Aanvangstijd 19.30 uur.
Als het goed is zijn alle voor de catechese in
aanmerking komende jongeren persoonlijk
uitgenodigd. Mocht dit toch ergens fout zijn
gegaan en heb je geen uitnodiging ontvangen:
kom gerust! Je bent natuurlijk altijd van harte
welkom! Tot dinsdag of woensdag.
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:
06-22950397, René en Anja Dekker.

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

