Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 4 maart 2018

De dienst van deze zondag 4 maart 2018: Oculi / 3e zondag Veertigdagentijd
Ik houd mijn ogen (oculi) op de HEER gericht, Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.’ (Psalm 25:15)
10.00 uur:

Thema: Koortsvrij maken. Schriftlezingen: Job 7:1-4,6v. en Marcus 1:29-39
Liederen: Lied 542 (voorzang); Lied 276; ‘Trouwe Vader’; ‘Het lied van de Tien Woorden’; ‘Wij
gaan voor even uit elkaar’; Lied 313:2,4; Lied 601:1,2; Lied 391; Psalm 139:2,7,8,10; Psalm
23c; ‘Hier ben Ik, kind’.
Voorganger:
Organist:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche:

dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg
Gerard Westerlaken
Rick Ippel (tel. 06-50503987)
Liane Ippel
Bep de Bruijn
Corrie van de Kieboom en Marry van Pelt
1. PKN kerk in actie / Zending 2. Algemene kerkelijke arbeid
Voor de groepen 1 t/m 8. Voor de tieners is er tienerdienst
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder:

Arie Straver, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64.

De Vesper op woensdagavond 7 maart 2018:
19.00 (!) uur: Cruciale woorden (4). Vesper rond het 4e kruiswoord: ‘Eloï, Eloï, lema sabachtani?’, wat in
onze taal betekent: ‘Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten?’ (Marcus 15:34b).
Voorganger is ds. R.A. Wouda. Tot aan Pasen houden we tot aan Pasen wekelijks een vesper
(meestal op woensdag) rond één van die zeven woorden van Jezus, gesproken aan het kruis.
We lezen en overwegen enkele passages uit de Bijbel, bidden, zingen een lied. Hanneke de
Peuter speelt op de vespers, in gedeelten, als meditatieve momenten, ‘Die Sieben letzten Worte
unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn. Tijd: 19.00-19.30 uur; plaats: kerkzaal. De
vespers worden ook via de kerkradio uitgezonden. .
De dienst van volgende week zondag 11 maart 2018: Laetare / 4e zondag Veertigdagentijd
10.00 uur:

Voorganger:

Ds. J.F. van Dijken, Werkendam

Organist:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche:

Piet Versteeg
Liane Ippel (06-54296201)
Rowy Raams
Hans Crielaard
Adrie van Esch en Janny de Graaf
1. Algemene kerkelijke arbeid 2. Kosten energie
Voor de groepen 1 t/m 8.
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder:

Dick de Peuter, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64.

Overleden Hans van Pelt
Op 27 februari jl. overleed Johannes (Hans) van Pelt, zoon van zr. Maaike van Pelt-van Daalen. Hans van Pelt
woonde de laatste jaren in ASVZ Vincentius in Udenhout. De afscheidsplechtig-heid heeft daar t.m.v. zijn
naaste familie en medebewoners, plaatsgevonden. Hans is in Nieuwendijk begraven, op vrijdag 2 maart jl.
Hans van Pelt is 53 jaar geworden. In onze gebeden vanmorgen gedenken we hem, zijn moeder en zijn
naasten.
Overleden Adriana Ouwerkerk – van Tilborg
Op 27 februari jl. overleed Adriana Ouwerkerk - van Tilborg, in de leeftijd van 93 jaar, sinds 4 juli 1994
weduwe van Cornelis Ouwerkerk. Maandag 5 maart 2018 om 11.00 uur is er een dienst van Woord en gebed

voorafgaand aan haar begrafenis in de aula van de begraafplaats Onderlinge Hulp, Zandsteeg 1a te
Nieuwendijk. Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren in de aula.
Overleden Johanna Maria van der Mooren - Splinters
Op 2 maart jl. overleed Johanna Maria van der Mooren - Splinters, in de leeftijd 87 jaar, sinds 25 december
2002 weduwe van Antonie van Mooren. Donderdag 8 maart 2018 om 11.00 uur is er een dienst van Woord en
gebed voorafgaand aan haar begrafenis in de de aula van de begraafplaats Onderlinge Hulp, Zandsteeg 1a te
Nieuwendijk. Woensdagavond 7 maart is er gelegenheid om te condoleren van 19.30 - 20.30 in 't Steunpunt,
van der Steltstraat 16a te Nieuwendijk.
ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
A. Koops-Heijstek, Afd. 5-Oost, k. 553
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. en Mw. O. Walraven- Boevé.
De maandelijkse bloemengroet gaat naar De heer J.C. v.d. Stelt in Altenahove te Almkerk.
MEDEDELINGEN
Bestemming deurcollecte van vandaag zondag 4 maart. De opbrengst van deze collecte is bestemd voor:
Timon en de Hoop Timon is onlangs een samenwerking met de Hoop GGZ gestart. Gezamenlijk gaan ze in
de regio Zuid-Holland Zuid verblijf en begeleiding in een pleeggezin aanbieden aan pleegkinderen met een
complexe hulpvraag. Voor kinderen en jongeren met ernstige emotionele-, hechtingen- en/of
gedragsproblemen is et moeilijk geschikte pleeggezinnen te vinden. Door samen te werken, willen Timon en
de Hoop voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen.
De bus staat er vandaag voor het laatst !Wellicht hebt u of jij het strookje met de voorgedragen
gemeenteleden t.b.v. de ambtsdragers werving al in de bus gedaan. Daarvoor hartelijk dank! Deze bus staat
er vandaag voor het laatst. Toch nog vergeten uw of jouw voordracht in te leveren? Helemaal niet erg.
Ingevulde formulieren kunnen altijd bij de scriba ingeleverd worden (Hasselmanstraat 8). Aanbevelingen graag
in een gesloten enveloppe. De kerkenraad.
Basiscatechese: maandag 5 maart, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
Tienercatechese I en II: vanwege een studiedag en vergaderverplichtingen kan ik komende week deze
catechisaties niet geven. Ik neem contact met jullie op voor alternatieve data.
College van Kerkrentmeesters vergadert op dinsdag 6 maart 2018 in de Hoeksteen, aanvang 19.30 uur.
Maart is onze filmmaand: Op woensdag 7 maart in de Inloop. draaien we The visitor en op 14 maart
Deux jours, une nuit. Beide avonden beginnen na de vesperdienst en uiteraard met koffie/thee! De derde film
is op donderdag 22 maart. om 19.30 uur. Dan draait Babette's feast. Van harte welkom! De themagroep."
Primula actie: Op donderdag 15 maart organiseert de Z.W.O. samen met de hervormde kerk de jaarlijkse
primula actie. De primula's kosten 1,25 p/st 3 voor 3,50 en 9 voor 10 euro. Bestellen is ook mogelijk, er liggen
lijsten achter in de kerk. Minimale afname bij bestellen bedraagt 9 stuks. De plantjes worden op 15
maart tussen 10.00 en 12.00 uur thuis bezorgd. Bestellingen dienen uiterlijk 11 maart binnen te zijn.
De opbrengst gaat dit jaar naar steun aan de Syrische vluchtelingen. Steeds meer mensen in Syrië doen een
beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Samen met u willen we deze kerken in Syrië steunen.
Escaperoom: zaterdag 24 maart, 14.00-17.30 uur. Voor twintigers en dertigers die de uitdaging willen
aangaan om te ontsnappen (aan…?) Opgeven kan bij Jostein Kiezebrink (jostein@kiezebrink.com) of ds.
Wouda (r.a.wouda@gmail.com)
Alpe d'HuZes team "Liever met dan voor" : Het stamppottenbuffet ten bate van Alpe d'HuZes team "Liever
met dan voor" heeft het prachtige bedrag van € 1351,40 opgeleverd. Wij bedanken iedereen heel hartelijk die
hieraan op welke manier dan ook heeft meegewerkt. Fam. Heijstek.
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 8 maart, 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

