Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 13 januari 2019

De diensten van zondag zondag 13 januari 2019: 1e zondag na Epifanie / Doop van de Heer
10.00 uur:

Thema: Vragende®wijs. Schriftlezingen: Jesaja 50:4-9 en Lucas 2:40-52.
Liederen: Lied 512 (voorzang); Psalm 1; Klein gloria (Lied 195); Psalm 119:2,4; Kinderlied:
‘Lees je Bijbel, bid elke dag’; Lied 519; Lied 825:1,3,4,6,8 en Lied 418.
Het filmpje is thuis te bekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=XoL6Xne47-A

Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda (de voor deze zondag afgesproken ruilbeurt met
ds. Eckhardt-Groeneveld moest door haar worden geannuleerd)
Gerard Roza
Piet van Vugt
Wim Pellekaan
Mari van Zanten (06-23794805)
Niels van Kleij en Rowy Raams
Corrie v/d Kieboom en Marry van Pelt
1. Diaconie; 2. Onderhoud gebouwen
Groep 1 t/m 8. Er is tienerdienst.
Arie Straver (bereikbaar op: 0610676764)

Avondgebed: woensdag 16 januari 2019, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst op volgende week zondag 20 januari 2019: 2e zondag na Epifanie / Kanazondag
10.00 uur:

Thema: Een verborgen ster. Eerste van een serie diensten rond het bijbelboek Esther.
Schriftlezingen: Esther 1-2 (gedeeltelijk) en 1 Petrus 3:13-17

18.30 uur:

Muzikale Fruitmand. Een zangdienst met liederen uit ons eigen, gele liedbundeltje.
Het betr. liedbundeltje graag meenemen! U/jij kunt zelf een lied aanvragen. Je verzoek (zo
mogelijk met in het kort de reden van je keuze) kun je tot uiterlijk donderdag 17 januari
aanvragen, via de bus in de hal, via (0183)405855 of via r.a.wouda@gmail.com

Voorganger:
Organist:
Ouderlingen van dienst:
Lector:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Ds. R.A. Wouda
Gerard Westerlaken
’s mo: Thea Hoeke
’s av: Joke de With
Hanneke de Peuter
’s mo: Rick Ippel (06-50503987)
’s av: Eli Vos (06-28899154
’s mo: Niels van Kleij en Rowy Raams
’s av: Gerard de Graaf
Betty Bosch en Ilona Flikweert
1.Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie
Groep 1 t/m 8.
Dick de Peuter (bereikbaar op: 0610676764)

ZIEKEN
Het Nieuwe Gasthuis (Postadres:) Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
J. Kolijn-van Bijleveld, Afd. Revalidatie, k. 27
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland, Almkerk
D. Tolenaars-Groeneveld, Afd. Guldenroede, k. 117
G.J. Visser, Afd. Guldenroede, k. 129
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
BLOEMENGROET: De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar
Dhr. A. van der Stelt, Rijksweg.
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MEDEDELINGEN
- Alpha cursus Nieuwendijk – update Het echte aftellen is begonnen. Op maandag 28 januari is het zover
en gaan we echt van start. De eerste deelnemers hebben zich inmiddels aangemeld. Maar aanmelden kan
nog steeds! Dus ben jij iemand of ken jij iemand die meer wil weten over het christelijk geloof, meld je dan aan
via: alpha.nieuwendijk@outlook.com of telefonisch 06-27578895 (Henk-Jan van den Ham).
Mocht diegene die je kent het spannend vinden om alleen te komen, meld je dan gewoon samen aan.
En het is kort dag, maar we proberen ook nog een kleine presentatie te geven over de Alpha cursus.
We hopen dit komende zondagen in de ochtenddienst van beide kerken van ons dorp te kunnen doen.
Na afloop zijn we dan met het Alpha team aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. Uiteraard kun jij je
dan ook bij ons aanmelden. Ook hebben zich inmiddels een aantal kokers aangemeld. Maar extra hulp is nog
steeds welkom. Hiervoor kun je contact opnemen met Marina Schermers, 06-14580154. Tot slot willen wij
iedereen nog steeds vragen om voor de Alpha Cursus te bidden! Voor zowel de laatste voorbereidingen,
maar vooral ook voor de deelnemers en ons team.
René Dekker, Annemarie Goedhart, Henk-Jan van den Ham, Arno & Marina Schermers, Janie Scholten
- Tienercatechese: dinsdag 15 januari, 19.00-20.00 uur in de pastorie (Kerkweg 1)
- Kerkenraad: woensdag 16 januari, 19.45 uur, in De Hoeksteen
- Voorbereiding Groothuisbezoekronde: dinsdag 22 januari, 9.30 uur, bij Lia Colijn (Singel 3)
- Belijdeniscatechese: dinsdag 22 januari, 19.30 uur, in de pastorie
- Basiscatechese: woensdag 23 januari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
- ‘Nu of nooit’ / Leerhuisavonden over het bijbelboek Esther: donderdag 24 januari. Van 20 januari t/m 24
februari 2019 staat het bijbelboek Esther als alternatieve lezing op het oecumenisch leesrooster. Ter
voorbereiding op een aantal diensten wil ik rondom Esther ook in groepsverband graag in gesprek. Na de
eerste bijeenkomst van donderdag jl., volgen er nog op: 24 januari, 7 en 21 februari, steeds van 20.00-21.30
uur in De Hoeksteen (ds. Wouda)
- Herderstocht: Heeft er iemand leuke foto's gemaakt van de herderstocht? Zou je die willen mailen naar
h.d.peuter@hccnet.nl
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 17januari, 17.00 uur
bij Heidi Oldenburg, email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw contactouderling
De kerkenraad wenst u gezegende diensten toe.
www.gknieuwendijk.nl
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