Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 3 maart 2019

De diensten van zondag 3 maart 2019: Quinquagesima (50ste voor Pasen)
10.00 uur:

Thema: Eind goed, al goed …? Vierde viering rond het bijbelboek Esther.
Schriftlezingen: Esther 8-10* en (als leefregel) Deuteronomium 24:17-19 en 25:17-19.
Liederen: Lied 885 (voorzang); Psalm 92:1,2; Klein gloria (Lied 195); Psalm 92:4,5,6; Kinderlied:
‘Wij gaan voor even uit elkaar’; Lied 1010; Lied 755 en Lied 835. Link naar
het Youtubefilmpje is: https://www.youtube.com/watch?v=Xa6YoxKMd40

Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R. A. Wouda
Piet Versteeg
Piet van Vugt
Margreeth Damminga
Eli Vos (06-28899154 )
Martijn Bot
Lenneke Ebert en Ina Heijstek
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid ; 2. Jeugdwerk
Groep 1 t/m 4: Marielle en Marije; Groep 5 t/m 8: Huub
Jan van Erp (bereikbaar op: 0610676764)

Avondgebed: woensdag 6 maart 2019, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 10 maart 2019: Invocabit / 1e zondag van de Veertigdagen
10.00 uur:

Voorganger: ds. H.P. de Goede, Werkendam

Organist:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Gerard Westerlaken
Joke de With
Adri van Esch
Liane Ippel (06-54296201)
Niels van Kleij
Rika van Kappel en Sjany de Graaf
1. Kerk in Actie/Zending; 2. Kosten energie
Groep 1 t/m 4: Lieke; Groep 5t/m8: Laura en Pauline. Tienerdienst: Inge
Jan Moree (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
H. Boterblom-de Graaf, Afd. Guldenroede, k. 130
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.
VAKANTIE DS. MEEDER: 5 t/m 14 maart 2019
In deze periode is ds. Wouda (tel. 0183-405855) aanspreekpunt voor het (crisis-)pastoraat.
BLOEMENGROET: De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar Mw. M.E de BokBoterblom.
De maandelijkse bloemengroet wordt bezorgd bij Mw. de Ruyter-Holster in Aernswaert te Hank.
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MEDEDELINGEN
- Bestemming deurcollecte van vandaag zondag 3 maart 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.
- Belijdeniscatechese: maandag 4 maart, 20.00 uur, in de pastorie
- Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis: dinsdag 5 maart, 10.00-11.00 uur, met ds. Wouda
- Tienercatechese: dinsdag 5 maart, 19.00-20.00 uur, in de pastorie
- Moderamen: dinsdag 5 maart, 19.45 uur, De Hoeksteen
- Basiscatechese: woensdag 6 maart, 19.00-20.00 uur, in de pastorie
- Primula en violen actie: Op donderdag 14 maart organiseert de Z.W.O. samen met de
hervormde kerk de jaarlijkse primula actie. Dit jaar worden er ook violen verkocht. De primula's en violen
kosten 1,25 p/st 3 voor 3,50 en 9 voor 10 euro. Bestellen is ook mogelijk, er liggen lijsten achter in de kerk.
Minimale afname bij bestellen bedraagt 9 stuks. De plantjes worden op 14 maart tussen 10.00 en 12.00 uur
thuis bezorgd. Bestellingen dienen uiterlijk 10 maart binnen te zijn.
De opbrengst gaat dit jaar naar steun aan de Rohingya vluchtelingen, die leven in vluchtelingenkampen in
Bangladesh, waar de vraag naar voedsel, onderdak en hygiëne zeer groot is.
- Kaartverkoop gestart voor Timzingt en Tear: Omgekeerd: Tim is een christelijke cabaretier en heeft
jaarlijks diverse theaters vol met zijn show. Tim komt op 12 april 2019 om 20.00 uur in onze kerk (meer info in
kerkklanken). Kaartverkoop gestart: € 7,- inclusief reserveringskosten te bestellen via: www.tear.nl/timzingt Of
indien u internet lastig vindt, dan kunnen de kaarten ook besteld worden via de ZWO-commissie
via Jaanie Tolenaars, Jeroen den Dekker en Marjolein Verhagen. Daarnaast bij Inge van de Spek en
Irene Wolvers en via de intekenlijst achterin de kerk.
- Fieldtrip - de Passion 2019: Hi allemaal, goed dat jullie dit bericht lezen. Ja, ik zeg bewust jullie want “JE
BENT NIET ALLEEN”! Je bent niet alleen, is het thema van “de Passion 2019” die dit jaar op donderdag 18
april plaats vind in Dordrecht. We willen iedereen van 14 tot en met 20 jaar oud vragen om met ons mee te
gaan naar dit fantastische spektakel om te zien dat we niet alleen zijn. Naast iedereen uit onze kerk wordt
namelijk ook de jeugd van de hervormde kerk mee gevraagd. We zullen vertrekken vanaf ‘onze’
gereformeerde kerk aan de Kerkweg waar de dominee ons kort wat verteld over wat we gaan zien. Om
vervolgens gezamenlijk met de bus af te reizen naar Dordrecht. Je moet zelf eten of drinken meenemen, of ter
plaatse wat kopen. Natuurlijk wordt iedereen ook weer bij de kerk afgezet. Volgende week zullen er
inschrijfformulieren in de hal van de kerk worden neergelegd en kan je jezelf opgeven (onder de 18 met
toestemming van de ouders). Ook kan je een inschrijfformulier aanvragen via passionnieuwendijk@gmail.com
(benoem dan even “inschrijfformulier” in het onderwerp).
- De Passion - deel 2: We zijn ook hard op zoek naar vrijwilligers om de jeugd te begeleiden bij de fieldtrip
naar Dordrecht. Lijkt het jou leuk om de jeugd te begeleiden en de sfeer mee te proeven van die evenement?
Geef je dan op via passionnieuwendijk@gmail.com (benoem dan even “vrijwilliger” in het onderwerp). Ook de
vrijwilligers kunnen meerijden met de bus.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 7 maart, 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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