Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 14 januari 2018

De dienst van volgende week zondag 14 januari 2018: 2e zondag van Epifanie / Kana-zondag
10.00 uur:

Gezinsdienst. Schriftlezing Johannes 2:1-11; Voorzang Lied 216; overige liederen:
Lied 90 (Liederenbundel Nieuwendijk); Lied 1005; “Handen heb je om te geven”; Lied 525;
Lied 289; Lied 1006; ” Ik zegen jou in Jezus’ naam”
Voorganger:
Organiste:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche

ds. M.F. Meeder-van Hof
Karin van Andel
Cees de Rooij
Arie Strik
Annelies Kraaij
Corina van Vugt en Yvonne Colijn
1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen
Voor de groepen 1 t/m 4.
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder deze week: Jan Moree, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-10676764.
Avondgebed: woensdag 17 januari 2018, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
Heilig Avondmaalsviering in Altenastaete: Donderdag 18 januari
11.00 uur:
voorganger:
ds. M.F. Meeder – van Hof
De diensten van volgende week zondag 21 januari 2018: 3e zondag van Epifanie
10.00 uur:

Voorganger: ds. K.D. van den Hout, Woudrichem

18.30 uur:

Zangdienst. Thema: Over grenzen heen zingen.
Van 21-28 januari is de Gebedsweek voor de eenheid van christenen. In deze zangdienst
zingen we bekende liederen (van en) voor medegelovigen uit andere delen van de wereld.
Voorganger:
Organist:
Kosters:
Beamisten:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche

ds. Wouda.
Pieter-Jan Lukas
’s mo: Eli Vos
’s av: Rick Ippel
’s mo: Joshua de Graaf
’s av: Liane Ippel
’s mo: Wim Pellekaan
Mariet Scheffers en Wilma Scheffers
1. Algemene kerkelijke arbeid 2. Kosten energie
Voor de groepen 1 t/m 8. Er is tienerdienst
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder deze week: Theo Dekker, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-10676764.
ZIEKEN
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet van de gemeente naar Mw. E.M. van de Koppel-van der Stelt.

MEDEDELINGEN
Benefietconcert door de band 4Tune
Op zaterdag 20 januari wordt in de Gereformeerde kerk in Nieuwendijk een benefietconcert gegeven door de
bekende band '4Tune' uit Hardinxveld-Giessendam. De opbrengst komt geheel ten goede aan de actie
Alpe d'HuZes, ten bate van KWF kankerbestrijding, via het Alpe d'HuZes team 'Liever met dan voor'. De
toegang is gratis, aan de uitgang wordt een collecte gehouden. Aanvang 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.
Ladiesnight: Woensdag 24 januari / Dirkappel 26 / Tijd: 19.30 uur
Volgende data zullen zijn op woensdagavond 7 maart en 30 mei. We zouden het gezellig vinden als je er bij
bent! Marielle, Karin, Lenneke en Irene. Tel. 06-23850730 / Email: irenewolvers@live.nl
Rommelmarkt vergadering
A.S. woensdagavond 24 januari om 19.30 uur januari in de Hoeksteen wordt iedereen uitgenodigd die
meewerken aan de rommelmarkt. Iedereen die met de ophaalronden meehelpen ,met de kramen opbouwen,
tenten plaatsen en de spullen uitpakken ,en ook diegenen die zaterdags de overgebleven spullen opruimen.
We willen de ophaalronden bespreken ,en de datums voor de rommelmarkt. Bij deze nodigen we ook de
mensen van de Boekerij uit ,dit in verband met het ophalen van de boeken. Breng je kennissen en vrienden
mee , wie weet wordt men enthousiast om te komen helpen hoe meer zielen hoe meer vreugd. Tot ziens op
24 januari in de hoeksteen. De rommelmarkt commissie
Beamisten gezocht
Wie heeft er zin om ons team te komen versterken? Als beamist ben je ongeveer één keer in de 8 weken
verantwoordelijk voor het maken van de powerpoint-presentatie en het afspelen hiervan tijdens de dienst.
Lijkt dit je wat, of heb je nog vragen, neem dan gerust contact op met mij (Liane Ippel) of één van de
andere beamisten, of mail naar beamer@gknieuwendijk.nl
Oproep crèche
Ben jij 14 jaar of ouder en vind je het leuk om mee te helpen bij de oppasdienst van de crèche? Dan zijn we op
zoek naar jou! Loop gerust een keer binnen in de ruimte van de crèche in 'De Inloop' of stuur een e-mail
naar jeannettevoordendag@gmaill.com voor meer informatie!
GEVONDEN!
Eind december 2017 zijn aan het begin van de Singel, een drietal vellen kerkbonnen op straat gevonden.
Is er iemand of kent u iemand die deze bonnen is kwijt geraakt? De rechtmatige eigenaar weet waarschijnlijk
welke kleur bonnen het zijn en kan de bonnen ophalen bij de Regiobank Nieuwendijk.
Wereldwinkel/boekerij+:
Elke donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur kunt u ons vinden in de Hoeksteen. Loop eens gezellig even
binnen voor een kopje koffie of thee en maak dan ook even van de gelegenheid gebruik om kennis te maken
met onze producten van de wereldwinkel. Ook de Boekerij heeft een enorm assortiment aan boeken, puzzels,
kaarten etc.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 19 januari, 17.00 uur bij
Martijn van Vliet, 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

Extra liederen:
Handen heb je om te geven, Geroepen om te
zingen. nr. 94

Ik zegen jou in Jezus' naam
( Tekst & Muziek: Elly & Rikkert Zuiderveld)

Handen heb je om te geven
Van je eigen overvloed
En een hart om te vergeven
Wat een ander jou misdoet

Ik zegen jou in Jezus’ naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou

Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen
Open je oren om te horen
Open je hart voor iedereen

Een bloem die in de schaduw groeit
Houdt z'n blaadjes dicht
Een bloem bloeit open in de zon
Groeit naar het licht

Ogen heb je om te zoeken
Naar wat mensen nog ontbreekt
En een hart om uit te zeggen
Wat een ander moed in spreekt

Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou

Open je oren ...

Wanneer het leven tegenvalt
Mensen doen je zeer
Bedenk: op wie de regen valt
Groeit naar de Heer

Schouders heb je om te dragen
Zorg en pijn van alleman
En een hart om te aanvaarden
Wat een ander beter kan
Open je oren ...
Voeten heb je om te lopen
Naar een mens die eenzaam is
En een hart om waar te maken
Dat geen mens een eiland is
Open je oren ...
Oren heb je om te horen
Naar een mens die vrede is
En een hart om te geloven
In een geest die liefde is
Open je oren ...

Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou

