Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 28 januari 2018

De dienst van volgende week zondag 28 januari 2018: 4e zondag van Epifanie / Septuagesima
10.00 uur:

Thema: Onderhuids. Schriftlezingen: Psalm 139:1-10, Marcus 1:39-45 en 3:1-6.
Overige liederen: Psalm 92:1,2,3; Klein gloria (Lied 195); Lied 836 (melodie Gezang 463);
Kinderlied: ‘Soon and very soon’ (Schoollied); Psalm 139:7,14; Lied 512 en Lied 418. (‘Soon
and very soon’ is te vinden op: https://www.youtube.com/watch?v=VxarZBxK0iQ )
Voorganger:
Organist:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche:

ds. Wouda.
Gerard Roza
Liane Ippel (tel. 06 - 54 29 62 01)
Rowy Raams
Hanneke de Peuter
Elly Polak en Wilma Koekkoek
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:

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

Avondgebed: woensdag 31 januari 2018, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De diensten van volgende week zondag 4 februari 2018: Werelddiaconaat
10.00 uur:

Voorganger:
Organist:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:

ds. M.C. van der Zouwen, Sleeuwijk
Gerard Westerlaken
Dick de Peuter (tel. 0183 - 40 23 18)
Stef Bakker
Jostein Kiezebrink
Hannie van Breugel en Linda Dekker
1. PKN kerk in actie / werelddiaconaat 2. Algemene kerkelijke arbeid
3. Deurcollecte
Kindernevendienst: Voor de groepen 1 t/m 8. Voor de tieners is er tienerdienst
Crèche:
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Beheerder:

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

ZIEKEN Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
EMERITAAT DS. MOL
Vandaag, zondag 28 januari gaat onze oud-predikant ds. A.W. (Arie) Mol om gezondheidsredenen met
vervroegd emeritaat. Vanmorgen neemt hij afscheid van zijn huidige gemeente, de Gereformeerde kerk van
Zwijndrecht en gaat hij ‘met pensioen’. Voor wie hem een kaartje wil sturen, zijn adres is:
Abraham Kuypersingel 43, 3332 HB Zwijndrecht.
GEBOREN FINN FLIKWEERT
Op donderdag 18 januari werd Finn geboren, zoon van Christiaan en Ilona Flikweert-de Bode (Dirkappel 15).
We feliciteren de kersverse ouders (en allen die zich met hen verheugen) hier van harte mee en bidden dit
gezin Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van hun Finn.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet van de gemeente naar Mw. S.A. Romeijn-van der Stelt.
MEDEDELINGEN
Belijdeniscatechese: maandag 29 januari, aanvang: 20.00 uur, bij Marije de Bruijn.
(Wie mee wil op expeditie naar Werkendam kan via (0183) 405855 een lift regelen.)

Foto's kinder kerstmusical:
Veel mensen hebben foto's gemaakt van de kinder kerstmusical. Voor een com-pleet overzicht vragen
we iedereen die foto's gemaakt heeft… mail ze alsjeblieft naar h.d.peuter@hccnet.nl
Alvast hartelijk dank! Hanneke, Heleen, Jeannet en Roelinde.
Collecte werelddiaconaat zondag 4 februari
Visserijslaven in Ghana naar huis: Onder dwang werken duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het
Voltameer. Vele kinderen worden vastgehouden op kleine eilandjes en door slavenmeesters uitgebuit.
Partnerorganisatie Challenging Heights bevrĳdt deze kindslaven en vangt hen tĳdelĳk op. Voordat ze naar huis
gaan, krĳgen ze psychologische hulp en onderwĳs. Met deze collecte steunt u het werk van Challenging
Heights. Van harte aanbevolen!
Marije Vermaas, schrijfster van het boek “ Dank “.
Er zijn inmiddels al aardig wat mensen in onze kerk die n.a.v. ons jaarthema haar mooie boek hebben
aangeschaft en ermee aan de slag zijn gegaan. En nu heeft iedereen de kans om haar te zien, te horen en te
spreken. Is dat niet leuk? Dat kan namelijk op Zondagavond 11 februari, want dan komt de 33 jarige Marije
Vermaas een avondje bij ons langs in de kerk. Van half 8 tot half 10 hebben we een afwisselend en boeiend
programma. En als je haar boek niet hebt gelezen. Dat is geen probleem. Haar verhaal is mooi en inspirerend.
Een lezing met verrassende inzichten. Dus iedereen is van harte welkom!
De thema commissie, Miranda, Hanneke, Marjanne, Nel en Inge
Rommelmarktcommissie
Er zijn twee ophaalrondes voor de rommelmarkt ingepland: Zaterdagen 17 februari en 28 april
Kerstmarkt:
De kerstmarkt in december 2017 heeft het schitterende bedrag van € 1900,- opgebracht. Dat mag zeker een
geweldige prestatie genoemd worden. Lof voor de kerstmarktcommissie en een ieder die hieraan heeft
bijgedragen.
Bestemming deurcollecte van volgende week zondag 4 februari.
De opbrengst van deze collecte van dit eerste kwartaal van het nieuwe jaar is bestemd voor: Timon en de
Hoop. Timon is onlangs een samenwerking met de Hoop GGZ gestart. Gezamenlijk gaan ze in de regio ZuidHolland 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.
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 11 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, Kafappel 20
e-mail: lenneke_nl@hotmail.com
Het vakantiebureau / vakanties met aandacht
Vakanties voor senioren met en zonder zorg. In het informatie schap in de hal van de kerk kunt u de nieuwe
brochure 2018 van “Hetvakantiebureau.nl” vinden. Hetvakantiebureau.nl maakt deel uit van de Protestantse
Stichting Diaconaal Vakantiewerk en werkt nauw samen met de PKN. Het bureau heeft een ruim aanbod van
vakanties met een open protestants karakter, waarbinnen iedereen welkom is. Een schets van het aanbod, op
verschillende aantrekkelijke locaties: vakanties voor senioren, al dan niet zorgbehoevend, mantelzorgers en
thuiswonende partners met dementie, mensen met lichamelijke of psychische beperking, eenoudergezinnen,
groepsvakanties. Één van de uitgangspunten is dat vakanties betaalbaar moeten zijn, vandaar dat u in de
brochure ook informatie over financiële tegemoetkoming vindt. Voor meer informatie kunt u ook contact
opnemen met: Janny Groenevelt-Verkerk, tel.: 0183 401868.
TIP van de redactie: Artikel voor de nieuwsbrief schrijven? Probeer het in maximaal 60 woorden.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 1 februari, 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

