Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 17 februari 2019

De diensten van zondag 17 februari 2019: Septuagesima
10.00 uur:

Thema: God of lot? Derde dienst over het bijbelboek Esther. Schriftlezing: Esther 5-7.
Liederen: Lied 283 (voorzang); Psalm 103c:1,2,3,5; Kinderlied: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’; we
luisteren naar ‘Esther, hou je hoofd omhoog’ (Matthijn Buwalda, te vinden via
https://www.youtube.com/watch?v=09FLWzML-YI ); Lied 990; Lied 738; bij de gebeden Lied
598 en als slotlied ‘God en God alleen’ (z.o.) Muzikale medewerking wordt verleend door PieterJan 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.

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

’s mo: Daniël Grobecker
’s av: …
’s mo: 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 Niels van Kleij
’s mo: Maja en Kees Heijstek
1. Diaconie; 2. Onderhoud gebouwen
KND voor de Groepen 1 t/m 8
Arie Straver (bereikbaar op: 0610676764)

Avondgebed: woensdag 20 februari 2019, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst op volgende week zondag 24 februari 2019: Sexagesima
10.00 uur:

Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof

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

Karin van Andel
Marjolein Bot
Hans Crielaard
Rick Ippel
Marjanne van Breugel
Els v/d Stelt en Thea Hoeke
1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen
KND voor de Groepen 1 t/m 8. Er is Tienerdienst
Dick de Peuter (bereikbaar op: 0610676764)

ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
H. Boterblom-de Graaf, Afd. 4 West, k. 404; naar verwachting wordt zij in de komende week voor revalidatie
overgebracht naar Verpleeghuis Altenahove
Het Nieuwe Gasthuis (Postadres:) Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
J. Kolijn-van Bijleveld, Afd. Revalidatie, k. 39
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland, Almkerk
J.S. Dekker-van der Mijden, Afd. Guldenroede, k. 120
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 Dhr. En Mw. A.
van der Pijl – van Anrooij.
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MEDEDELINGEN
- Belijdeniscatechese: maandag 18 februari, 19.30 uur, in de pastorie
- Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis: dinsdag 19 februari, 10.00-11.00 uur, met ds. Wouda
- Basiscatechese: woensdag 20 februari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie
- Kerkenraad: woensdag 20 februari, 19.45 uur, De Hoeksteen
- Leerhuis Esther: donderdag 21 februari, 20.00 uur, De Hoeksteen. De vierde en laatste bijeenkomst over
het bijbelboek Esther. Ter voorbereiding lezen we Esther 8-10
- 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.
- 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
- Radio Zonneschijn: Wij zijn met spoed op zoek naar minimaal 3 medewerkers of medewerksters die Radio
zonneschijn mee willen helpen om iedere week een uur verzoekjes te draaien die aangevraagd worden. Het
zou jammer zijn dat we volgend seizoen door te kort aan medewerkers niet meer uit kunnen zenden na 30 jaar
gedaan te hebben, namens beide kerken. De uitzending is donderdag middag van 14.00 – 15.00 uur. Als u of
jullie een keer willen komen kijken tijdens een uitzending kan dat. U of jullie kunnen contact opnemen met Ina
Hoeke, telefoon: 0640458687 of 403413. Kan ook mailen naar hoeke@kpnmail.nl Team Radio zonneschijn.
EXTRA LIED
‘God en God alleen’
bewerking van God and God alone (Phil McHugh)
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God en God alleen,
Hij is de Bron van alles om ons heen:
elke kleur en elke vorm,
de stilte en de storm ‘t Is God en God alleen …

Refrein:
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God en God alleen
onthult eens alles dat verborgen scheen.
Wat een mens ooit denken kan,
’t verandert nooit zijn plan ’t is God en God alleen!

God en God alleen,
is Bron en Doel
van alles om ons heen.
Dat al wat adem heeft
aan Hem de glorie geeft aan God en God alleen!

God en God alleen,
Hij is ons Huis door alle eeuwen heen,
een verfrissende fontein,
een eeuwig samenzijn met God en God alleen.

Refrein (2x)
…

Dat al wat adem heeft
aan Hem de glorie geeft aan God en God alleen!
Amen.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 21 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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