Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 25 maart 2018

De dienst van deze zondag 25 maart 2018: Palmzondag / 6e zondag Veertigdagentijd
10.00 uur:
The Passion. Muzikale viering, waarin band 4-Tune (uit Hardinxveld) voor/met ons het
Evangelieverhaal van Jezus’ passie en pasen bezingt, in diverse, moderne songteksten.
Voorganger:
Ds. R.A. Wouda
Ouderling van dienst: Marjolein Bot
Koster:
Mari van Zanten (06-23794805)
Beamist:
Gerard de Graaf
Lector / verteller:
Anita Kiezebrink
Gastvrouwen:
Teunie v/d Sommen en Thea de Rooij
Collecten:
1. PKN kerk in actie / Palmzondag 2. Jeugdwerk
Kindernevendienst: Geen kindernevendienst.
Crèche:
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Beheerder:

Jan Moree, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64

De Vesper op woensdag 28 maart 2018:
19.00 uur:
Cruciale woorden (7-slot). Vesper rond het 7e en laatste kruiswoord: ‘Vader, in uw handen leg
ik mijn geest.’ (Lucas 23:46) Voorganger is ds. R.A. Wouda. Tot aan Pasen houden we tot aan
Pasen wekelijks een vesper rond één van die zeven woorden van Jezus, gesproken aan het
kruis. We lezen en overwegen enkele passages uit de Bijbel, bidden, zingen een lied. Hanneke
de Peuter speelt op de vespers, in gedeelten, als meditatieve momenten, ‘Die Sieben letzten
Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn. Tijd: 19.00-19.30 uur; plaats: kerkzaal.
De diensten in de Stille Week en op Pasen: 29 maart – 1 april 2018
Witte Donderdag, 29 maart - aanvang: 15.00 uur (Het Steunpunt) Avondmaalsviering
- aanvang: 19.30 uur (Kerk) Avondmaalsviering in de kerk
Koster: Erik Kraaij (06-13374273)
Goede Vrijdag, 30 maart - aanvang: 19.30 uur (Kerk) Evangelielezing en Kruismeditatie
Koster: Rick Ippel (06-50503987)
Stille Zaterdag, 31 maart - aanvang: 19.30 uur (Kerk) Gebedswake en Doopgedachtenis
Koster: Lianne Ippel (06-54296201)
Pasen, zondag 1 april
- aanvang: 10.00 uur (Kerk) Paasviering
Koster: Dick de Peuter (0183-402318)
Voorgangers: ds. M.F. Meeder-van Hof en ds. R.A. Wouda. Voor alle bijeenkomsten in de kerk is er
een liturgieboekje. Luisteraars thuis ontvangen dit liturgieboekje met deze Nieuwsbrief.
Beheerder:

Arie Straver, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64

ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:
A. Koops-Heijstek, Afd. Guldenroede, k. 126
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
GEBOREN MAUD BRIENEN
Op woensdag 14 maart werd Maud Noortje geboren, dochter van Jelte Brienen en Annemarije Lukkezen,
zusje van Lotte. Wij feliciteren hen, en wie zich met hen verheugen, van harte met deze geboorte en bidden
hun Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van Maud.
IN MEMORIAM TINE DE PEUTER-HOEKE
Op donderdag 15 maart jl. overleed Alettina de Peuter-Hoeke, sinds
4 februari 2002 weduwe van Bastiaan (Sjaan) de Peuter. Tine de Peuter is 89 jaar geworden. Woensdag 21
maart 2018 is zij begraven. We gedenken haar vanmorgen in ons midden en zingen Gezang 117:1,7.

VERHUIZING (herhaald bericht)
Ans Lievaart-Stam is verhuisd naar Altenastaete (Griendstraat 3a) k. 10.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar Mw. N. Moree-Vink.
MEDEDELINGEN
-Basiscatechese: maandag 26 maart, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
-Tienercatechese 2: dinsdag 27 maart, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1).
-Bestemming Avondmaalscollecte van Witte Donderdag 29 maart. De opbrengst van deze collecte is
bestemd voor de Stichting Hospice in Gorinchem. De Hospice is een bijna-thuis-huis voor ernstig zieke
mensen in hun laatste levensfase. Mensen die niet lang meer te leven hebben, willen het liefst de laatste
weken van hun leven in de eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Soms is dat niet mogelijk door gezins-of
woonomstandigheden, of omdat familie en vrienden de nodige 24-uurs zorg niet (meer) kunnen bieden. Dan
kan een Hospice een alternatief zijn. Zij streven er naar om zoveel mogelijk rekening te houden met
persoonlijke wensen en voorkeuren. Mogen wij deze collecte van harte aanbevelen.
-Bestemming deurcollecte van zondag 1 april. MIVA steunt mensen in ontwikkelingslanden die actief zijn
binnen verschillende thema’s in de ontwikkelingshulp. MIVA richt zich in deze derdewereldlanden op
kleinschalige ontwikkelingsprojecten op verscheidende terreinen. MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om
anderen te helpen. Zij helpen mensen in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere
basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het is hun roeping om deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de
weg ernaartoe ook is.
-Ontmoetingsavond Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen Op zondag 8 april
willen wij met de jeugd, jongeren en jonge gezinnen (van ongeveer 16-45 jaar) in
gesprek over hoe de kerkdienst en het kerk-zijn wordt ervaren. Hiervoor komt
Martin de Groot (werkzaam als jeugdwerker voor o.a. de PKN) naar onze
gemeente. Het is de bedoeling in kleine groepjes uit elkaar te gaan en op een
ludieke manier met een aantal gespreksvragen aan de slag te gaan. Na deze
avond hopen wij voldoende informatie te hebben om ons jeugd- en jonge
gezinnen beleid verder uit te stippelen, voor zover mogelijk rekening houdend met wensen vanuit deze
doelgroep. Naast de uitnodigingen via social media zijn de afgelopen week ruim 280 gemeenteleden uit de
doelgroep op een persoonlijke brief getrakteerd. Meld je alstublieft aan! De kerkenraad.
-Het slotweekend zal dit jaar zijn van 13 t/m 15 april. Inschrijfformulieren liggen in de hal van de kerk of zijn
verkrijgbaar bij Erik Heijstek, Cactusstraat 20. Voor inlichtingen of vragen mail naar: slotweekend@live.nl
-Primula-actie: Wij zijn erg blij dat we met uw hulp alle primula's hebben kunnen verkopen. De netto
opbrengst is €1158,24. Alle kopers en verkopers hartelijk bedankt. Namens de ZWO: Els de Hoog.
-GambiaChild: Francien Smits gaat maandag 19 maart terug naar Gambia voor 2 weken. Carine Klein, ons
nieuwe bestuurslid woont daar al. We gaan mee helpen met Nederlandse chirurgen die voor 2 weken in
Gambia zijn. We hebben 8 sponsorkinderen die misvormd zijn aan hun benen. Zij worden door deze chirurgen
(geheel gratis) geopereerd. De stichting www.kinderhulpgambia.nl heeft dit georganiseerd. Natuurlijk gaan we
onze sponsorkinderen weer bezoeken op scholen en thuis. Onze dank is zeer groot dit allemaal te kunnen
doen door u steun, geweldig!!! www.gambiachild.nl
-Spaardoosjes Veertigdagenproject : Volgende week zondag is het Pasen en dan mogen de spaardoosjes
van Kerk in Actie worden ingeleverd. De doosjes kunnen voorin de kerk op de tafel worden neergezet.
*JOJO KLEDINGBEURS: De voorjaars/zomerbeurs staat dit jaar gepland op dinsdagavond 27 en
woensdagmorgen 28 maart 2018 in de Hervormde Kerk, Biesboschstraat 18 te Nieuwendijk. Mochten er nog
vragen zijn of iets niet helemaal duidelijk, stuur gerust een mailtje naar jojokledingbeurs@hotmail.com.
-Inzamelactie van kleding op zaterdag 7 april.: Door en met deze actie kunnen veel mensen in Roemenië
en Moldavië geholpen worden. Stichting Hulpverlening Medechristenen zorgt dat alles goed terecht komt.
Zaterdagmorgen 7 april mag het voor 10 uur aan de straat staan en wij komen het dan graag ophalen. Wij
hopen dat het net als voorgaande jaren een geslaagde actie mag worden. De diaconieën van beide kerken
bedanken u vast voor de medewerking.
*Wereldwinkel/boekerij+: Elke donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur kunt u ons vinden in de Hoeksteen.
Loop eens gezellig even binnen voor een kopje koffie of thee en maak dan ook even van de gelegenheid
gebruik om kennis te maken met onze producten van de wereldwinkel. Ook de Boekerij heeft een enorm
assortiment aan boeken, puzzels, kaarten etc.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 29 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

