Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 10 maart 2019

De diensten van zondag 10 maart 2019: Invocabit / 1e zondag van de Veertigdagen
‘Roept hij Mij aan (invocabit), Ik zal hem antwoorden: Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,
Ik zal hem uitredden en tot eer brengen.’ (Psalm 91:15)
10.00 uur:

Schriftlezingen: Deuteronomium 6:13-19 (leefregel); Romeinen 5:17-19 en Lucas 4:1-13. Liederen: Lied
835 (voorzang; schoollied); Psalm 91:1; Lied 608:1,2; Lied 538:2,4; Projectlied (liedstencil); Lied 539; Lied
556:1,2; Psalm 91a en Lied 543:1,3.

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

ds. H.P. de Goede, Werkendam
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 1t/m 4: Lieke; Groep 5t/m8: Laura en Pauline. Tienerdienst: Inge
Jan Moree (bereikbaar op: 0610676764)

De dienst op de Biddag voor gewas en arbeid, woensdag 13 maart 2019:
19.30 uur:
Bidstond. Thema: Brood-nodig. Schriftlezingen: Lucas 4:1-4 en Johannes 6:30-40.
Liederen: Lied 263 (voorzang); Psalm 65:1,2/5,6; ‘Kyrieleis, heb medelijden’ (liedstencil.)
en Lied 653:1,2,7. Voorganger: ds. R.A. Wouda
Organist:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:

Karin van Andel
Henriette Jansen
Arina Groeneveld
Cees de Rooij (06-53405911)
Piet van der Wal
Thea de Rooij en Teunie van der Sommen
1. PKN/Kerk in Actie

De dienst van volgende week zondag 17 maart 2019: Reminiscere / 2e zondag van de Veertigdagen
10.00 uur:
Voorganger: ds. J.H. Meijer, ’s Gravenzande
18.30 uur:
Zangdienst. Thema: Levenskunst. Start van de Groothuisbezoekronde.
Voorganger: ds. R.A. Wouda
Organist:
Ouderling van dienst:
Lector:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

’s mo: Mieneke Meijer
’s av: Jaco van de Werken
’s mo: Hugo Groeneveld
’s av: Thea Hoeke
Fleur Groenenberg
’s mo: Dick de Peuter (0183-402318) ’s av: Erik Kraaij (06-13374273)
’s mo: Rowy Raams
’s av: Stef Bakker
Mariet Scheffers en Wilma Scheffers
1. Diaconie; 2. Kerkradio
Groep 1t/m 4: Anita; Groep 5t/m8: Ilona en Marleen
Theo Dekker (bereikbaar op: 0610676764)

ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC, Almkerk
H 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
GEBOREN STIJN DEN DEKKER
Op woensdag 6 maart werd Stijn Johannes Baltus geboren, zoon van Jeroen en Bernadette den Dekker-Slagmolen. De
bevalling is helaas moeizaam verlopen en er zijn veel zorgen om de kleine Stijn; hij en zijn ouders verblijven momenteel
in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam. We bidden om uitzicht, toekomst en moed voor Stijn, Bernadette en Jeroen.
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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 Dhr en Mw E. van BreugelHoeke.
GROOTHUISBEZOEKEN, de eerste bijeenkomsten … (zie ook: Kerkklanken)
Zondagavond 17 maart (na de zangdienst) Wijk 1, in: De Hoeksteen
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 15 maart, bij Thea Hoeke: (0183) 405270 of theahoeke@hetnet.nl
Dinsdagmorgen 19 maart (Het Steunpunt, aanvang: 10.00 uur) ouderen uit Wijk 2/3
Aanmelden: uiterlijk zondag 17 maart, bij Elly Polak: (0183) 403473 of elly_polak@hotmail.com
Donderdagavond 21 maart
(bij fam. Groeneveld, Rijksweg 240)
Wijk 4
Aanmelden: uiterlijk dinsdag 19 maart, bij Lia Colijn: (0183) 401842 of liacolijn59@gmail.com
MEDEDELINGEN
- Belijdeniscatechese: zondag 10 maart, 19.30 uur, in de pastorie
- Gesprekskring: dinsdag 12 maart, 9.30–11.00 uur, bij Mieke Flikweert (Zandsteeg 25). We bekijken en bespreken een
aflevering van De Verwondering waarin Jean-Jacques Suurmond geïnterviewd wordt. Hij is pastor, coach en publicist en
schreef het boek ‘God zijn, een oefening in bescheidenheid’. Iedereen is van harte welkom! Kom ook (een keer) in onze
kring! Voor meer info: Elly Polak, (0183)403473.
- Spaardoel Veertigdagenproject Kindernevendienst. Vandaag start de veertigdagentijd. Zoals ieder jaar willen we
met de kinderen sparen voor een goed doel, dat aansluit bij het thema van het kindernevendienstproject. Dit jaar is het
thema: ‘God kiest, God redt… kies jij ook?’. Het doel waar we voor hebben gekozen is het ondersteunen van de
weeskinderen in Rwanda. De organisatie Mwana Ukundwa zet zich in voor deze kinderen Meer informatie over dit doel is
te vinden op: https://www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-scholing-van-weeskinderen.
De kinderen krijgen tijdens de kindernevendienst de spaardoosjes mee. Er worden ook spaardoosjes bij de uitgang
uitgedeeld. Spaart u ook met ons mee?
- Wereldwinkel: woensdag 13 maart a.s. is het biddag voor gewas en arbeid. De wereldwinkel is zoals voorgaande jaren
weer aanwezig achter in de kerk. Tevens willen wij u laten weten dat wij vanaf donderdag 28 maart a.s. elke laatste
donderdag van de maand in de Hoeksteen aanwezig zullen zijn. Ook voor de kerkbonnen kunt u dan bij ons
terecht.
- Inloopmoment kerkenraadsvergadering 27 maart: Op de VK van 16 januari is besloten om de huidige vorm van de
ledenvergadering los te laten. De zakelijke onderwerpen worden, voor zover mogelijk, op een inloopmoment tijdens een
kerkenraadsvergadering behandeld. Hieruit voortkomend worden de gemeenteleden in de gelegenheid gesteld de
behandeling van de Jaarrekeningen 2018 van het CvK, de Diaconie, de ZWO en de Wereldwinkel op de
kerkenraadsvergadering van 27 maart bij te wonen. De vergadering begint om 19.45 uur. Na de opening wordt het
agendapunt Jaarrekeningen behandeld. Naar verwachting zal de ‘open’ vergadering om ongeveer 20.45 uur worden
afgesloten. De betreffende cijfers worden vanaf zondag 17 maart voor de gemeenteleden beschikbaar gesteld. Hopelijk
tot dan! De kerkenraad.
- Gelegendheidskoor: Op zondag 21 april vieren we Pasen. Deze keer willen we dat doen met een gelegenheidskoor.
We gaan een aantal mooie liederen instuderen, zoals o.a.: come let us sing; You raise me up (ned. Tekst) en een lied uit
Jesus Christ Superstar. (ned.tekst) We oefenen na de kerkdiensten op 24 en 31 maart en 7 en 14 april van 11.30 tot
12.30 uur. Volgens mij kan iedereen zingen, dus geef je op!!!! Ook vrienden, familie, buren etc. etc. zijn van harte
welkom. Hoe meer mensen, hoe meer geluid!!!! Opgeven bij: Lijn van der Wiel , per mail: lijnvanderwiel@gmail.com;
0183-409199, maar even zeggen is ook goed!!
- 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.
- Jojo-kinderkleding en speelgoedbeurs: Ook deze maand willen we onze jojo kinderkleding en speelgoedbeurs
organiseren. En dat gaat niet zonder inbrengers en kopers. De voorjaars/zomer beurs staat dit jaar gepland
op dinsdagavond 19 maart en woensdagmorgen 20 maart. Op dezelfde locatie als de vorige keer, nl de Hervormde
Kerk, Biesboschstraat 18 te Nieuwendijk. Voor meer informatie en deelname: jojokledingbeurs@hotmail.com.
- "Songs with a secret". De verborgen betekenis van negro spirituals en deze zingen ! Wil je ook meezingen? Maandag
1 april om 20.00 uur in het Trefpunt in Sleeuwijk. Geef je op dan kunnen we samen rijden. h.d.peuter@hccnet.nl of bij één
van ons: Hanneke, Inge, Marjanne, Miranda en Nel.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 14 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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EXTRA LIEDEREN
Projectlied
1

Ken je ’t verhaal van de zoon,
Refrein:
Die wegliep uit zijn vaders huis?
Verloren en zonder loon,
de sleutel zegt hem: ‘welkom thuis!’

Wil je op weg, met Jezus mee?
Hij maakt voor ons een zware reis.
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
de Vader, die ons kiest en redt!

‘Kyrieleis, heb medelijden’ (voor de bidstond)
Andrë Troost, tekst; melodie Lied 310

1

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping klaagt, de aarde huilt akkers en weiden: straks woestijnen,
het voedsel schaars, de grond vervuild.

2.

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping kreunt, de aarde vraagt:
gun ons de tijd nog te vermijden
dat al wat leeft wordt weggevaagd.

3

Kyrieleis, heb medelijden,
4
de schepping schreeuwt, de aarde zucht hoe konden wij zo bruut ontwijden
uw werk: het land, de zee, de lucht?

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping roept, de aarde smeekt dit is toch niet het eind der tijden,
Nu hebzucht wereldwijd zich wreekt?

5

Kyrieleis, heb medelijden,
de schepping bidt, de aarde hoopt
op U, op ons – een jaargetijde
dat al ons vuil in schoonheid doopt.
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