Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 10 februari 2019

De diensten van zondag 10 februari 2019: Thema: De Here Jezus volgen in de eenzame stilte van het
gebed.
Schriftlezing: Matteüs 14:1-23. Liederen: ‘Elk uur, elk ogenblik’ (Lied 23:1,2, N’dijkse bundel);
Psalm 100:1,2; Klein gloria (Lied 195); Psalm 121:3,4; Psalm 19:5; Kinderlied: ‘Wij gaan voor
even uit elkaar’; Lied 796:1; Lied 383:1,3,4; Lied 754 en Psalm 106:1,2
15.00 (!) uur: Kerk- en Schooldienst. Thema: De goede herder.
Voorgangers:

Organisten:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:
Nevendienst:
Beheerder:

’s mo: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
’s mi: ds. N.M. van Ommeren en ds. R.A. Wouda
m.m.v. leerkrachten leerlingen van De Regenboog
’s mo: Gerard Roza
’s mi: Gerard Westerlaken
’s mo: Jan van der Schuit
’s mo: Bert de Bok
Dick de Peuter (0183-402318)
’s mo: Stef Bakker
’s mi: Martijn Bot
Hannie van Breugel en Linda Dekker
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2. Kerkklanken
KND voor de Groepen 1 t/m 8. Er is tienerdienst.
Theo Dekker (bereikbaar op: 0610676764)

Avondgebed: woensdag 13 februari 2019, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst op volgende week zondag 17 februari 2019: 6e zondag van Epifanie
10.00 uur:

Thema: God of lot? Derde dienst over het bijbelboek Esther. Schriftlezing: Esther 5-7.
Muzikale medewerking wordt verleend door Pieter-Jan Lucas (orgel), Esther Bot en Jeroen den
Dekker (trompet), Rosanne Grobecker (zang) en Hanneke de Peuter (piano);
voorganger is ds. R.A. Wouda.

18.30 uur:

Jeugddienst. Thema: Geloof je nog? ‘Geloof je nog?’ ‘Ga jij nog naar de kerk?’ Vragen om
verlegen mee te zijn? in de verdediging te schieten? Of kan geloven iets zijn met lef, waar je
voor gaat en dat toekomst heeft? Met 4Tune en ds. Wouda gaan we op zoek.

Organist:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Beamist:
Gastvrouw en heer:
Collecten:
Nevendienst:
Beheerder:

’s mo: Pieter-Jan Lukas
Daniël Grobecker
Bep de Bruijn
’s mo: Erik Kraaij (06-13374273)
’s av: Mari van Zanten (06-23794805)
’s mo: Gerard de Graaf
’s av: Rowy Raams en Niel van Kleij
Maja Heijstek en Kees Heijstek
1. Diaconie; 2. Onderhoud gebouwen
KND voor de Groepen 1 t/m 8.
Arie Straver (bereikbaar op: 0610676764)

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. D. Ouwerkerk.
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MEDEDELINGEN
- "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! "
- Gesprekskring: dinsdag 12 februari, 9.30–11.00 uur, bij Els van der Stelt, Prinses Beatrixlaan 11. We lezen
en bespreken een artikel uit het boekje ‘Groei’ met als thema ‘Verbonden door vriendschap’. Gestencilde
exemplaren liggen in de hal van de kerk. Iedereen is van harte welkom! Kom ook (een keer) in onze kring!
Voor meer info kun je bellen met Elly Polak (403473).
- Tienercatechese: dinsdag 12 februari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
- Pastoraal Overleg: de bijeenkomst die aanvankelijk voor woensdag 13 februari gepland stond, wordt
uitgesteld tot een datum in maart / april.
- Belijdeniscatechese: maandag 18 februari, 19.30 uur, in de pastorie
- Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis: dinsdag 19 februari, 10.00-11.00 uur
- Basiscatechese: woensdag 20 februari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie
- Kerkenraad: woensdag 20 februari, 19.45 uur uur (bezinning)
- Toch niet vergeten? Graag willen wij jullie nog herinneren aan de oproep om gemeenteleden voor te
dragen voor de vacatures binnen de kerkenraad. De aanbeveling (en) graag in de bus in de hal deponeren of
bij de scriba inleveren (Hasselmanstraat 8). Bedankt alvast voor het meedenken. Er liggen nog
invulformulieren naast de bus. De kerkenraad.
- Neem vaker een bloemetje voor een ander mee! Dat wil toch eigenlijk iedereen, zou je zo zeggen. Vooral
in de wetenschap dat je er een gemeentelid enorm blij mee maakt. Want dat is het doel van de wekelijkse
bloemengroet vanuit de kerk. Even omzien naar een broeder of zuster, even laten zien dat we als gemeente
aan een bepaalde persoon denken. Het groepje dat de bloemen wekelijks wegbrengt is flink uitgedund,
doordat een aantal bezorgers binnenkort met deze taak gaan stoppen. Het moet toch mogelijk zijn de
opengevallen plaatsen in te vullen? Juist door een bloemengroet stralen we als gemeente een stukje warmte
uit. Bij voldoende teamleden ben je 1 keer in de 6 weken aan de beurt. Meld je alstublieft aan bij Marleen
Wijnands (coördinator, 06 46454909) en laat haar niet met deze bloemen zitten.
- GAMBIA CHILD Francien Smits en Lia van Zandwijk gaan samen met echtgenoten weer naar Gambia.
Vrijdag 8 februari zijn ze al vertrokken. Ze krijgen een drukke week, want ze gaan natuurlijk veel gehandicapte
sponsorkinderen bezoeken. Maar ze hebben ook te horen gekregen dat de orthopeed Harry de Vries in
oktober ongeveer 10 kinderen komt opereren. We gaan die kinderen opsporen en bezoeken zodat ze
eventueel in aanmerking kunnen komen voor de operatie. SPANNEND! Dank jullie wel voor de vele
belangstelling en de giften!
- Aangepaste kerkdienst te Sleeuwijk. Zondagmiddag 17 februari a.s. is er een aangepaste met en voor
mensen met een verstandelijke beperking, in de Ontmoetingskerk te Sleeuwijk (Notenlaan 69). De dienst
begint om 15.00 uur !!! Voorganger is Ds. Ria Meeder- van Hof uit Leerdam en het thema luidt: “Gedragen op
Gods vleugels!”. Medewerking in de dienst zal worden verleend door Peter de Peuter, Bram van Dijk, Jeroen
Udo, Henk Teuling (orgel/piano) en de koperblazers Martijn van Driel, Nienke van Vugt en Kevin van der
Giessen. We hopen op een fijne dienst. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten,
onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.
- Rommelmarkt: Op zaterdag 23 februari a.s. is de eerste ophaalronde t.b.v. de rommelmarkt van de
Gereformeerde Kerk die op 14 en 15 juni gehouden zal worden. Graag uw bruikbare spullen voor 9.00 uur op
een goed zichtbare plaats buiten zetten. Let op, we halen op deze dag geen grote spullen op zoals grote
kasten, matrassen en bankstellen. Heeft u grote spullen dan kunt u een afspraak maken met Hannie van
Breugel tel. 402210 of Mari van Zanten tel. 403086
- Alpha cursus: doe je mee? Op 28 januari is de alpha cursus gestart! We komen elke maandagavond om
18.30 uur bij elkaar in de Alpha-huiskamer van de Hervormde Kerk (Biesboschstraat 18) van Nieuwendijk. De
avonden beginnen met een gezamelijke maaltijd voordat we het gesprek aan gaan rondom het weekthema.
Wil je weten of Alpha iets voor je is, of wil je graag meedoen? Neem contact op met het Alpha-team door een
mailtje naar alpha.nieuwendijk@outlook.com te sturen. Van harte welkom! Het Alpha Team Nieuwendijk

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 14 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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