Nieuwsbrief
Zondag 1 maart 2020

De dienst van deze zondag
Aanvang: 10:oo uur
Schriftlezing: Psalm 91; Lucas 4: 1-13
Liederen: (Lied 83: 1,2 Eigen bundel(voorzang);
Lied 91:1; drempelgebed; Lied 538: 1,4;
Projectlied; Lied 91A: 1,2,3; Lied 871; Lied
247:1;Ga maar gerust.
Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

KND:

Ds. M.F. Meeder-van Hof
Gerard Roza
Eli Vos (06-38899154)
1.Hope for Africa (Gert-Jan en
Kate Flikweert);
2. jeugdwerk
Groepen 1 t/m 8

Avonddienst
Aanvang: 18:3o uur
Thema: Wat betekent de Veertigdagentijd voor
u, voor jou?
Schriftlezingen: Marcus 2: 18-20
Liederen: Voorzang: Lied 538:1,2,3,4; Lied 556:
1,2,4,5; Lied 283: 1,2,3,4,5; Lied 542: 1,2,3,4;
Lied 539: 1,2,3,4,5 Liedboek voor de Kerken
1973: 177:1,2,4,7;Psalm 98; Lied 363.
o.l.v.
Koster:

Hanneke de Peuter
Rick Ippel (06-50503987)

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.

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar Dhr. en Mw. J.J. Groenevelt- de
Haan.
Het bloemetje van de maand is voor Mevr. G
van Pelt v.d.Steenhoven in Altenahove te
Almkerk.

Zieken
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.
In Memoriam
Op 20 februari overleed Johannes Cornelis
(Hans) de Graaf, echtgenoot van Riet de Graaf –
de Ruijter, van der Steltstraat 1

De dienst van zondag 8 maart

Mededelingen

Aanvang: 10:oo uur
Voorganger: Ds. J.H. Meijer
Organist:
Mieneke Meijer
Koster:
Cees de Rooij (06-53405911)
Collecten:
1. Algemeen kerkelijke arbeid;
2. kosten energie
KND:
Groepen 1 t/m 8

Avondgebed
Iedere woensdagavond gehouden wordt bij Marie van
Vugt Singel 6; aanvang 19.00 uur.

Kerk en schooldienst
Aanvang: 15:oo uur
Voorgangers: Ds. Van Ommeren en
ds. Meeder-van Hof
Koster:
Rick Ippel (06-50503987)

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

Rommelmarkt, ophaalronde:
Op zaterdag 14 maart a.s. is er een ophaalronde t.b.v. de
rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk die op vrijdag
19 en zaterdag 20 juni gehouden zal worden. Graag uw
bruikbare spullen voor 9.00 uur op een goed zichtbare
plaats buiten zetten. Let op, we halen op deze dag geen
grote spullen op zoals kasten, ledikanten, matrassen en
bankstellen. Heeft u grote spullen dan kunt u een
afspraak maken. De Rommelmarktcommissie
Mari van Zanten tel: 403086/ 06- 39 63 86 08
Hope for Africa:
Gert Jan en Kate Flikweert zijn uitgezonden door de CGK
Gorinchem, in samenwerking met de Amerikaanse
organisatie Hope for Africa. Kate traint mensen in het
onderwijs, terwijl Gertjan behulpzaam is bij het opzetten
van landbouwkundige projecten Zij zullen vanmorgen in
de dienst een korte presentatie geven over hun werk in
Oeganda .Na de dienst beantwoorden ze op informele
wijze vragen tijdens het koffie drinken.
Woensdag 4 maart houdt ds Ria Meeder in de Hoeksteen
een informatie avond over dementie. Zij doet dat samen
met Jennie Dalm en Bettina Kraaieveld. Vanuit hun werk
bij De Riethorst Stromenland en Trema zullen zij
informatie geven en daarnaast gaan zij graag met ons in
gesprek over dit onderwerp. Iedereen die geïnteresseerd
is, is van harte welkom! De avond begint om 19.30 uur.
Woensdag 11 maart, na de biddag voor gewas en arbeid
en een kopje koffie , zal Annelies Kraaij een interactieve
lezing geven over jouw scheppingsverhaal. Van harte
welkom! De themagroep
Primula en violen actie
Op donderdag 12 maart organiseert de Z.W.O. samen
met de hervormde kerk de jaarlijkse primula en violen
actie. De primula's en violen kosten 1,25 p/st 3 voor 3,50
en 9 voor 10 euro. Bestellen is ook mogelijk. Op zondag 1
en 8 maart liggen er lijsten achter in de kerk. Minimale
afname bij bestellen bedraagt 9 stuks.
De plantjes worden op 12 maart tussen 10.00 en 12.00 uur
thuis bezorgd. Bestellingen dienen uiterlijk 8 maart
binnen te zijn. De opbrengst gaat dit jaar naar Hope voor
Africa, waarvoor Gertjan en Kate Flikweert in Oeganda
werkzaam zijn onder wezen en kwetsbare kinderen.(zie
ook komend kerkblad)
Spaardoel Veertigdagenproject Kindernevendienst en
tienerdienst. Vandaag start de veertigdagentijd. Zoals
ieder jaar willen we met de kinderen en tieners sparen
voor een goed doel, dat aansluit bij het thema van het
kindernevendienst en tienerdienstproject. De wekelijkse
collecte gaat in deze periode ook naar dit doel. Dit jaar is
het thema: ‘Ken je mij?’. Het doel waar we voor hebben
gekozen is het geven van nieuwe kansen aan straat
meisjes in Ghana. Meer informatie over dit doel is te
vinden op: https://www.kerkinactie.nl/projecten/nieuwekansen-voor-straatmeisjes De kinderen krijgen tijdens de
kindernevendienst de spaardoosjes mee. Er zijn ook
spaardoosjes op de tafel bij de ingang van de kerk te
vinden. Spaart u ook met ons mee?

Rooster Gastvrouw/heren:
Het rooster voor de werkgroep gastvrouwen en -heren is
inmiddels verstuurd per e-mail. Tus en Ina Heijstek
kunnen helaas niet meer meedraaien in het rooster.
Langs deze weg willen we hen hartelijk bedanken voor
hun jarenlange trouwe inzet! Bep de Bruijn heeft
aangegeven onze werkgroep te komen versterken, daar
zijn we blij mee! Met vriendelijke groet, Lenneke Ebert
Tweede ronde Catechese!
Deze week staat de tweede bijeenkomst van de
Catechese op de agenda. Op dinsdagavond 3 maart komt
de Basiscatechese (kinderen van groep 7 en 8 van de
Basisschool) bijeen onder leiding van Inge van der Spek
en Marije de Bruijn. De vorige keer waren er maar liefst 10
kinderen op de uitnodiging afgekomen. En, ………
eigenlijk rekenen we daar stiekem weer op. Het was
namelijk een hele leuke en fijne avond. Deze catechese
begint om 18.30 en wordt rond 19.30 uur afgesloten.
Locatie: Zandsteeg 41. Ben je de eerste avond niet
geweest? Grijp dan nu je kans om alsnog aan te sluiten. Je
bent meer dan welkom!
Op woensdagavond 4 maart is het de beurt aan de
Tienercatechese. De eerste avond kwamen alle
betreffende tieners van het Voortgezet Onderwijs
gezamenlijk bijeen. Zoals al eerder aangegeven, werd dit
een gezellige én leerzame avond. Hopelijk trekt dit nog
wat meer tieners over de streep om deze keer aan te
sluiten. Het is nu de bedoeling om in twee verschillende
leeftijdsgroepen verder te gaan. De eerste twee klassen
van het Voortgezet Onderwijs, onder leiding van Heleen
Kramp en Roelinde van den Heuvel, hebben de Inloop als
locatie uitgezocht. De aanvangstijd is gezet op 19.30 uur.
De klassen 3 en 4 van het Voortgezet Onderwijs komen
bijeen op Jan Baas 11, waar Lisa Kraaij en Erik van Zanten
de avond hopen te begeleiden. Ook voor deze groep
begint de avond om 19.30 uur.
De leidinggevenden van de Tienercatechese hebben er
weer heel veel zin in en kijken vol verwachting naar deze
avond uit. Hopelijk doen onze tieners dat ook. Op de
Tienercatechese
ben je een graag
geziene gast!

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

