Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 27 januari 2019

De diensten van zondag 27 januari 2019: 3e zondag na Epifanie
10.00 uur:
Viering Heilig Avondmaal, zegening (doop)leden
Schriftlezing:Johannes 15: 1-8 Liederen: Lied 413, Psalm 75:1,5, Lied 975:1,4, Evangelische
Liedbundel 444, Gezang 78: 1,2,3 uit Liedboek voor de kerken 1973, lied 656,
Lied 385:2,3, Evangelische Liedbundel 289, Lied 381: 6, Lied 704:3, Lied 425
Tijdens het uitdelen van brood en wijn speelt Hanneke de Peuter op de piano:
Pianomuziek van de drie grote B's in de klassieke muziek, Bach, Beethoven en Brahms.
Van Bach enkele delen uit de tweede Franse suite, gevolgd door het adagio uit de sonate pathétique van v.
Beethoven. Als afsluiting het intermezzo opus 118 nr. 2 van Brahms.
14.30 uur:
Verkorte Avondmaalsviering in het Steunpunt
Voorganger:
Ds. M.F. Meeder -van Hof
Organist:
’s mo: Jaco van de Werken ’s mi: Piet Versteeg
Ouderlingen van dienst:
’s mo: Jaap van Elzelingen
’s mi: Lia Colijn
Lector:
Dirk Ruiter
Koster:
Liane Ippel (06-54296201)
Beamist:
Stef Bakker
Gastvrouwen:
Joke de With en Lenneke Ebert
Collecten:
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2. Kosten energie
Kindernevendienst:
Groep 1 t/m 8. Er is Tienerdienst.
Beheerder:
Jan van Erp (bereikbaar op: 0610676764)
Avondgebed: woensdag 30 januari 2019, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst op volgende week zondag 3 februari 2019: 4e zondag na Epifanie / Werelddiaconaat
10.00 uur:
Thema: Nu of nooit! De tweede viering rond het bijbelboek Esther.
Schriftlezing: Esther 3-4.
Voorganger:
ds. R.A. Wouda m.m.v. onze ZWO-commissie
Muzikale medewerking:
een blazersensemble o.l.v. Lijn van der Wiel
en Karin van Andel (orgel)
Ouderling van dienst:
Henriette Jansen
Lector:
Joke de With
Koster:
Cees de Rooij (06-53405911)
Beamist:
Martijn Bot
Gastvrouwen:
Adrie van Esch en Janny de Graaf
Collecten:
1. Kerk in Actie/ Werelddiaconaat; 2. Algemeen Kerkelijke Arbeid
Kindernevendienst:
Groepen 1 t/m 8
Beheerder:
Jan Moree (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
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 Mw. A. Hoeke
-in ’t Veld.
MEDEDELINGEN
- Bestemming HA collecte van vandaag zondag 27 januari.: We horen en zien misschien niet zoveel over
de noodsituatie in Jemen maar er is een grootschalige crisis aan de gang. Inwoners hebben te maken met
geweld en honger. Als gevolg van een jarenlang conflict heeft driekwart van de bevolking dringend hulp nodig.
Er is een tekort aan medische hulp, veel ziekenhuizen zijn buiten werking en er is een personeelstekort.
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Kinderen zijn in zo’n schrijnende situatie nog het meest vatbaar voor verslechterde omstandigheden. Het
aantal kinderen dat ernstig ondervoed is, is in de afgelopen drie jaar gestegen met 90 procent en inmiddels
zijn 2,9 miljoen kinderen en vrouwen ernstig ondervoed. Het Rode Kruis probeert zoveel mogelijk hulp te
bieden en wij kunnen ons steentje ook bijdragen.
- Mededelingen actie Kerkbalans 2019
In aanvulling op de uitnodigingsbrief die dezer dagen bij alle gemeenteleden is/wordt bezorgd, volgt hier nog
wat extra informatie:
• Diegenen, die in de afgelopen twee jaar een periodieke overeenkomst voor de vrijwillige bijdrage zijn
aangegaan, ontvangen de komende jaren geen uitnodigingsbrief. Zo’n overeenkomst geldt voor 5 jaar.
Na deze termijn ontvangen deze leden weer en nieuwe uitnodiging.
• Verder wordt u nogmaals gewezen op de mogelijkheid om uw toezeggingsbrief voor uw bijdrage naar
de kerk te mailen. U kunt dat doen door een scan of een foto van het toezeggingsformulier te maken
en dit te mailen naar kerkbalans@gknieuwendijk.nl.
• Wie dat makkelijker vindt kan de retourenvelop op 3 zondagen (27/1, 3/2 en 10/2) in de speciale bus
voor in de kerk deponeren of in de brievenus bij de ingang van de kerk. Ook is het mogelijk de
retourenvelop in de brievenbus van penningmeester Wim Colijn (Singel 3) te doen.
U kunt reageren tot 14 februari. Diegenen, die dan nog geen reactie hebben gegeven, zullen bezocht worden
door de kerkbalansloper in uw wijk/straat.
- Tienercatechese: dinsdag 29 januari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
- Vrouwengespreksgroep I.C.E. Op woensdag 30 januari 2019 van 19.45 tot 21.45 uur in De Hoeksteen.
Thema van de avond : Een licht op mijn pad ... Iedereen is van harte welkom. Informatie : Lies Ippel :
telefoon 401206 - Jaantje van Zanten : telefoon 403086
- Op woensdagavond 30 januari, om 19.30 uur in De Hoeksteen, vindt de jaarlijkse vergadering plaats over
het organiseren van de Rommelmarkt. Iedereen die bereid is om mee te helpen met de rommelmarkt is van
harte uitgenodigd.
- Ladiesnight (doelgroep vrouwen tussen 25 - 45 jaar) De data van de volgende ladiesnights:
Dinsdag 29 januari (thema: Bestaat dé Christen?), Woensdag 20 maart, Woensdag 8 mei, Woensdag 19
juni. Locatie: Kafappel 20. Tijd: 19.30 uur – 21.00 uur Een avondje 'vrij maken' voor een gezellig samenzijn?
Geen voorbereiding nodig; dus schuif gerust eens aan. Groetjes Marielle, Lenneke, Karin en Irene (voor meer
info: 06-23850730 of irenewolvers@live.nl)
- Ouderenkring: Het Steunpunt, v.d. Steltstraat 16a, donderdag 31 januari, tijd: 15.00 uur - 16.15 o.l.v. ds.
M.F. Meeder - van Hof. Wilt u uw weer uw liedboek meenemen?
- Bestemming deurcollecte van zondag 3 februari is voor ZOA. ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan
slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig
hebben. Eerst richten ze zich op primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Later volgen werk,
onderwijs en infrastructuur. Daarmee richten ze zich op zowel noodhulp als wederopbouw.
- Moderamen: dinsdag 5 februari, 19.45 uur, De Hoeksteen
- Basiscatechese: woensdag 6 februari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie
- ‘Nu of nooit’ / Leerhuisavonden over het bijbelboek Esther (2): donderdag 7 februari. We bespreken
dan Esther 5-7 (Graag vooraf lezen!), o.a. ter voorbereiding op de dienst van zondag 17 februari. Na deze
derde Leerhuisavond volgt de laatste bijeenkomst op donderdag 21 februari.
- Start Breicafé: Donderdag 7 februari starten we met ons Breicafé en andere activiteiten in de Hoeksteen.
Iedereen mag meedoen! U kunt eigen brei- of haakwerk meebrengen, maar ook kan gebruik gemaakt worden
van de materialen die ter plekke aanwezig zijn. Er is ook iemand om te helpen met allerlei vragen op brei- of
haakgebied. Nog nooit gebreid? Hier kunt u het leren en ook voor vragen betreffende patronen kunt u in de
Hoeksteen terecht. Er kan ook een spelletje worden gedaan of alleen koffie/thee gedronken worden. Tevens is
het Stiltecentrum in de kerk geopend. Van harte welkom! Vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur zijn we vanaf 7
februari elke donderdagmiddag geopend. Voor meer info: Hanneke de Peuter, telnr. 402318. Namens de
werkgroep donderdagmiddagactiviteiten.
- Belijdeniscatechese: vrijdag 8 februari, 20.30 uur, in de pastorie
- Nieuw rooster gastvrouwen/-heren: Het is weer tijd voor het maken van een nieuw rooster voor de
werkgroep 'gastvrouwen/-heren'. Wensen en/of verhinderingen kunnen doorgegeven worden t/m zondag 10
februari. Uiteraard is er altijd plaats voor nieuwe leden, dus mocht u/jij interesse hebben om mee te draaien in
het rooster, laat het dan even weten. Hartelijke groet, namens de werkgroep 'gastvrouwen/-heren',
Lenneke Ebert-Flikweert lenneke_nl@hotmail.com
- "Afgaan op uiterlijk" . Op maandag 11 februari komt Karin van Andel praten over: Is mode kunst? Mode in
de kerk? Psychologie en communicatie van kleding. De avond begint om 19.45 uur en zal worden gehouden
in de Hoeksteen. Van harte welkom! "
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 31 januari, 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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Extra liederen:
Evangelische Liedbundel 444
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou
Een bloem die in de schaduw groeit
Houdt z'n blaadjes dicht dicht
Een bloem bloeit open in de zon
Groeit naar het licht
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou
Wanneer het leven tegenvalt
Mensen doen je zeer
Bedenk: op wie de regen valt
Groeit naar de Heer
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou

Ik geloof in God de Vader,
die de bron van vreugde is,
louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de koning van de kosmos,
-het gesternte zingt zijn eerheeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer
Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam.
Zoon van God en Zoon des mensen
Goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
-groot is het geheimenisschenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.
Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen - God zij glorie uit het graf is opgestaan.
Door het brood -dit is mijn lichaamdoor de wijn -dit is mijn bloedgeeft de Vredevorst mij vrede
maakt Hij alle dingen goed.

Evangelische liedbundel 289
3

