Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 3 februari 2019

De diensten van zondag 3 februari 2019: 4e zondag na Epifanie / Werelddiaconaat
10.00 uur:
Thema: Nu of nooit! De tweede viering rond het bijbelboek Esther. Schriftlezingen: Esther
3:12-15 en 4:9-17. Liederen: Lied 276:1,2 (voorzang); Psalm 139b; ‘Geef ons kracht om te
leven’ (z.o.); Lied 117 (bundel GK Nieuwendijk 2002); Lied 4 (idem);
Lied 1005 (ook afwisselend met de gebeden) en als slotlied: ‘Ik zal er zijn’ (z.o.)
Voor de dienst zal het ensemble enkele hymns ten gehore brengen; tijdens de collecte spelen
te ‘Just a closer walk with Thee’.
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:
Marjolein Verhagen
Koster:
Cees de Rooij (06-53405911)
Beamist:
Martijn Bot
Gastvrouwen:
Adri van Esch en Janny de Graaf
Collecten:
1. Kerk in Actie / Werelddiaconaat; 2. Algemeen Kerkelijke Arbeid
Nevendienst:
KND voor de Groepen 1 t/m 8
Beheerder:
Jan Morée (bereikbaar op: 0610676764)
Avondgebed: woensdag 6 februari 2019, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst op volgende week zondag 10 februari 2019: : 5e zondag van Epifanie
10.00 uur:
Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
15.00 uur:
Kerk- en Schooldienst. Thema: De goede herder. Voorgangers zijn ds. N.M. van Ommeren en
ds. R.A. Wouda, m.m.v. leerkrachten en leerlingen van De Regenboog
Organisten:
’s mo: Gerard Roza
’s mi: Gerard Westerlaken
Ouderling van dienst:
’s mo: Jan van der Schuit
Lector:
’s mo: Bert de Bok
Koster:
Dick de Peuter (0183-402318)
Beamist:
’s mo: Stef Bakker
’s mi: Martijn Bot
Gastvrouwen:
Hannie van Breugel en Linda Dekker
Collecten:
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2. Kerkklanken
Nevendienst:
KND voor de Groepen 1 t/m 8. Er is tienerdienst.
Beheerder:
Theo Dekker (bereikbaar op: 0610676764)
‘GELOOF JIJ NOG?’ – jeugddienst zondagavond 17 februari a.s., met 4Tune
ZIEKEN
Het Nieuwe Gasthuis (Postadres:) Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
J. Kolijn-van Bijleveld, Afd. Revalidatie, k. 39
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. R. de GraafHeijstek.
De maandelijkse bloemengroet gaat naar Dhr. J. Kraaij in Altenahove te Almkerk.
MEDEDELINGEN
- 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
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- ‘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
- Rouwgroep: vrijdag 8 februari, 15.00 uur, in de Hoeksteen o.l.v. ds. M.F. Meeder - van Hof
-Clubavond: Vrijdag 8 februari 19.00 tot 21.00 uur een avond in het teken van de liefde. Voor alle kids van
groep 5 tot 2e klas voortgezet onderwijs. We gaan leuke dingen doen met chocolade en liefdeskaartjes. Dus
trek niet je beste kleding aan, want vies worden kan natuurlijk met de chocolade! De kosten bedragen € 1,50
euro per kind (ter plaatse voldoen) Opgeven graag voor 6 febuari via sms/app/bellen naar nummer
06-12718995 of per mail jeugdclub-gk-nieuwendijk@outlook.com
- 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! "
- Tienercatechese: dinsdag 12 februari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
- Ophaalronde rommelmarkt: Heeft u nog spullen voor de rommelmarkt? Zaterdag 23 februari komen wij ze
vanaf 9.00 uur weer graag bij u ophalen. Mvg De Rommelmarkt commissie.
EXTRA LIEDEREN
Geef ons kracht om te leven (Give me that old time religion)
1 Geef ons kracht om te leven
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Dat is goed voor Gods kind’ren,
naar de Wet ons gegeven:
dat is goed voor Gods kind’ren,
Heb God lief boven alles
dat is goed voor Gods kind’ren –
en de naaste als jezelf.
en dat geldt ook voor ons!
‘Ik zal er zijn’ (Dichter onbekend; melodie Giuseppe Verdi, arr. Tom Parker)
Als je eenzaam bent of in het duister / denk dan aan Mij en roep Mij aan.
Als geen mens je kent en niemand luistert, / zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan.
Refrein:

Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. Ik zal er zijn.
Als een ster in donkre nachten zal Ik wachten. Ik zal er zijn!
Wees niet bang voor de stilte om je heen.
Wees niet bang, Ik laat je nooit alleen
Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. Ik zal er zijn!
Als een ster in donk’re nachten, zal ik wachten. Ik zal er zijn!
Drukt de hele wereld op je schouders / en spoken zorgen door je hoofd.
Er is Iemand die je kunt vertrouwen, / die van je houdt en die echt in jou gelooft.

Refrein:

Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. Ik zal er zijn.
Als een ster in donkre nachten, zal Ik wachten. Ik zal er zijn!
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, Ik laat je nooit alleen.
Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. Ik zal er zijn.
Als een ster in donk’re nachten, zal Ik wachten. Ik zal er zijn.
- zal ik wachten. Ik zal er zijn!
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 7 februari, 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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