Nieuwsbrief
Zondag 23 februari 2020

De dienst van deze zondag
Aanvang: 10:oo uur
Thema: Maak je geen zorgen
Schriftlezing: Exodus 1: 8 – 14 en
Matteüs 6: 24 – 34
Liederen: lied 283: 1, 2, 4 (voorzang); lied 305: 1,
2, 3; Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’;
lied 42: 1, 3; lied 979: 1, 2, 4, 5, 12, 14;
lied 981: 1, 3, 4, 5; Lied 413 : 1 (Evangelische
Liedbundel); lied 978: 1, 3, 4
Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:
KND:

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

De dienst van 1 maart
Aanvang: 10:oo uur
Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:
KND:

Ds. M.F. Meeder van Hof
Gerard Roza
Eli Vos (06-38899154)
1. Algemeen kerkelijke arbeid;
2. jeugdwerk
Groepen 1 t/m 8

Avonddienst van 1 maart
Aanvang: 18:3o uur
Thema: Stilstaan bij de 40 dagen tijd
Koster:

Rick Ippel

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
Johannes Ouwerkerk.
14 Februari 2020 overleed Hans Ouwerkerk.
Echtgenoot van Jannie Ouwerkerk - Visser.

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar Mw. L. van Noorloos, Van der
Steltstraat 6.

Zieken
Het Gasthuis, Arkelpoort 2, Banneweg 61,
4204AA Gorinchem,
dhr. J.C. de Graaf, kamer 25;
Beatrixziekenhuis, Banneweg 57,
4204 AA Gorinchem,
dhr. G.J. Visser, kamer 338.
Wij bidden al onze zieken, thuis of elders
verpleegd, Gods bemoedigende nabijheid toe.

Mededelingen
Avondgebed
Iedere woensdagavond gehouden wordt bij
Marie van Vugt Singel 6; aanvang 19.00 uur.
Vergadering C.v.K.
Het college van Kerkrentmeesters vergadert op
woensdag 26 februari in de Hoeksteen.
Aanvang 19.30 uur.
Ouderenkring
27 Februari is er Ouderenkring 't Steunpunt
o.l.v. ds. M.F. Meeder - van Hof.
Aanvang 14.30 uur.

Wereldwinkel
Donderdagmiddag 27 februari 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.
Bijzondere avonddienst
Zondag 1 maart is de eerste zondag van de
Veertigdagentijd 2020. In een bijzondere
avonddienst willen we daarbij met
beelden en gesproken woord
stilstaan o.l.v. 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:
06-22950397, René en Anja Dekker.
Ook zijn we op zoek naar mensen die kunnen
rijden die avond. Hiervoor opgeven kan via dit
zelfde nummer.
Gesprekskring: Geloven doe je samen
Op 4 februari jl. kwamen we weer samen. De
avond ging over Openbaring 12: 1-17.
Een uitdaging, kun je wel stellen. Natuurlijk;
lezen, bedenken en een uitleg vinden…
maar wat vertelt dit bijbelgedeelte aan ons?
Wat kunnen wij er in onze tijd mee?
Het was weer een rijke avond; zinvol, leerzaam
en vooral vol van geloof SAMEN!
De eerstvolgende avond is op dinsdag 3 maart
a.s.; inloop vanaf 19.45 uur, start om 20 uur, en
om 22 uur is de avond wel afgerond.
Informatie of aanmelden kan via:
jokedewith1@outlook.com

Veelbelovend begin!
Afgelopen week is de catechese van start
gegaan. De aftrap werd op dinsdagavond
gedaan door de Basiscatechesegroep onder
leiding van Inge van der Spek en Marije de
Bruijn. Er waren maar liefst 10 kinderen op de
uitnodiging afgekomen. En, ……… het was een
hele leuke en fijne avond, naar volle
tevredenheid van de jongeren én de
leidinggevenden. We kijken nu al uit naar de
volgende bijeenkomst op dinsdagavond 3
maart.
Op woensdagavond 19 februari stonden de
deuren van de Inloop wagenwijd open voor de
tieners van het Voortgezet Onderwijs. Lisa
Kraaij, Erik van Zanten, Heleen Kramp en
Roelinde van den Heuvel waren ontzettend blij
met de aanwezige tieners. Zoals belooft, werd
het een gezellige én leerzame avond. Hopelijk
trekt dit nog wat meer tieners over de streep
om de volgende
keer aan te
sluiten.
Want, hoe meer
zielen, hoe meer
vreugd. Op
woensdagavond
4 maart hopen we
elkaar weer te
zien!

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 Heidi Oldenburg 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

