Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 17 maart 2019

De diensten van zondag 17 maart 2019: 17 maart 2019: Reminiscere / 2e zondag van de Veertigdagen
‘Gedenk (reminiscere) uw barmhartigheid, HEER,
denk aan uw liefde door de eeuwen heen.’ (Psalm 25:6)
10.00 uur:

18.30 uur:

Thema: Een hoopvolle top. Schriftlezingen: Exodus 24:9-18 en Lucas 9:28-37.
Liederen: Lied 972:5,7,8,9,10 (voorzang); Psalm 25:1,2,3; Lied 319:1,2,7; Projectlied (z.o.); Lied
544:1,2,3,5; Lied 500:1,3,4 en Psalm 89:3,5
Zangdienst. Thema: Levenskunst. Start van de Groothuisbezoekronde.
Liederen: Lied 280; Psalm 8b; Lied 791; Lied 830; Lied 655; Lied 413 en Lied 246b

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

’s mo: ds. J.H. Meijer, ’s Gravenzande
’s av: ds. R.A. Wouda
’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: Eli Vos(06-38899154)
’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: 06-10676764)

Avondgebed: woensdag 20 maart 2019, van 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van zondag 24 maart 2019: Oculi / 3e zondag van de Veertigdagen
10.00 uur:

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

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

Ds. M.F. Meeder van Hof
Gerard Roza
Elly Polak
Arja Groenenberg
Mari van Zanten (06-23794805)
Gerard de Graaf
Elly Polak en Wilma Koekkoek
1. PKN/Kerk in Actie; 2. Jeugdwerk
Groep 1t/m4: Angela; Groep 5t/m8: Heleen; Tienerdienst: Erik
Arie Straver (bereikbaar op: 06-10676764)

ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Gorinchem
Stijn den Dekker. Gelukkig gaat het met hem de goede kant op.
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland1, 4286DC, 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.
BLOEMENGROET: De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente Mw. H. A. Ouwerkerk.
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
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Donderdagavond 21 maart (bij fam. Groeneveld, Rijksweg 240) Wijk 4
Aanmelden: uiterlijk dinsdag 19 maart, bij Lia Colijn: (0183) 401842 of liacolijn59@gmail.com
Dinsdagmorgen 26 maart (bij Lies Ippel, JBD, k. 102) Wijk 5
Aanmelden uiterlijk zondag 24 maart, bij Elze Tinke: 0653615713 of info@elzetinke.nl
Dinsdagavond 26 maart (bij fam. Jansen, Singel 75) Wijk 2
Aanmelden uiterlijk zondag 24 maart, bij Piet van Vugt: (0183) 403228 of pietvanvugt@gmail.com
MEDEDELINGEN
- Tienercatechese: dinsdag 19 maart, 19.00-20.00 uur, in de pastorie
- Basiscatechese: woensdag 20 maart, 19.00-20.00 uur, in de pastorie
- Rouwgroep: vrijdag 22 maart, 15.00 uur, in de Hoeksteen o.l.v. ds. M.F. Meeder - van Hof
- Ladiesnight: Dinsdag 26 maart gaan we een wandelende ladiesnight doen. Vertrek om 19.30 uur bij de kerk
(rond 21.00 uur zijn we terug). Dus trek je wandelschoenen aan en loop gezellig mee. Lenneke, Marielle, Karin
en Irene (voor meer info: 06-23850730 of irenewolvers@live.nl) De data van de volgende ladiesnights:
Woensdag 8 mei en 19 juni
- 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 concept
stukken liggen in de hal van de kerk. Hopelijk tot dan! De kerkenraad.
- Gelegenheidskoor: 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!!
- 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.
- Vrouwen lopen voor vrouwen, rondje Woerkum: De zendingscommissie van de Hervormde Gemeente
Woudrichem organiseert op zaterdag 18 mei a.s. de wandeltocht 'Vrouwen lopen voor Vrouwen; rondje
Woerkum'. De opbrengst is voor Stichting de Hoop in Dordrecht. Bij De Hoop worden vrouwen geholpen die
kampen met een verslaving of psychische problemen. Voor de hulp en opvang van deze vrouwen krijgt De
Hoop subsidie, maar niet alles wordt vergoed. Dankzij onze inzet voor 'Vrouwen lopen voor Vrouwen' kunnen
er meerdere projecten financieel mogelijk worden gemaakt, zoals een interne opleidingsschool, inloophuizen
en opvang moeder en kind. Het is een groots evenement wat op meerdere plaatsen in Nederland wordt
georganiseerd, verdeeld over het gehele jaar. Meer informatie is te lezen op:
https://www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl/tocht/rondje-woerkum Ook liggen er flyers in de hal van de kerk.
EXTRA LIED
Projectlied KND (refrein / couplet / refrein)
(melodie Lied 49 N’dijkse bundel)
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Kijk toch hoe Jezus hier knielt
Refrein:
en sluit je ogen niet voor Hem.
Luister, nu klinkt weer zijn stem:
‘Ik kies Gods plan met hart en ziel.’

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!

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 21 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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