Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 31 maart 2019

De diensten van zondag 31 maart 2019: Laetare / 4e zondag van de Veertigdagen
‘Verheugt u (laetare) met Jeruzalem en juicht over haar, allen die haar liefhebt.’ (Jesaja 66:10a)
10.00 uur:
Thema: In aanraking met Jezus. Schriftlezingen: Lucas 8:40-56 en Efeziërs 5:9-20 (leefregel). Voor de
dienst orgelspel (‘Christ lag in Todesbanden’, J.S. Bach, BWV 625) Liederen: ‘Heer, ik kom tot U’ (Lied 42
N’dijkse bundel; voorzang); Psalm 146:1,2,3; Projectlied; Lied 938; Lied 179 (‘luisterlied’); Lied 855 en
Lied 870
Voorganger:
ds. R.A. Wouda
Muzikale medewerking:
Karin van Andel (orgel), Rosanne Grobecker (zang)
en Hanneke de Peuter (piano)
Ouderling van dienst:
Elly Polak
Lector:
Ina Heijstek
Koster:
Rick Ippel (06-50503987)
Beamist:
Niels van Kleij
Gastvrouwen:
Corina van Vugt en Yvonne Colijn
Collecten:
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2. Onderhoud Orgel
Kindernevendienst:
Groep 1t/m4: Sandra en Thirza; Groep 5t/m8: Jarco en Henri
Beheerder:
Dick de Peuter (bereikbaar op: 06-10676764)
Avondgebed: woensdag 3 april 2019, van 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van zondag 7 april 2019: Judica / 5e zondag van de Veertigdagen
10.00 uur:
Onderweg naar Pasen met Psalmen voor Nu. Een muzikale viering met Psalmen in een nieuw jasje,
die het aloude Evangelie van Passie en Pasen vertellen en verklanken.
Muzikale leiding:
4Tune
Liturg:
ds. R.A. Wouda
Ouderling van dienst:
Daniël Grobecker
Koster:
Eli Vos (06-38899154)
Beamist:
Gerard de Graaf
Gastvrouwen:
Corrie van de Kieboom en Marry van Pelt
Collecten:
1. Diaconie; 2. Algemeen Kerkelijke Arbeid
Kindernevendienst:
Groep 1t/m4: Lenneke; Groep 5t/m8: Annemarie; Tienerdienst: Inge.
Beheerder:
Jan van Erp (bereikbaar op: 06-10676764)
ZIEKEN
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 Dhr. En Mw. S. Biesheuvel- Smits.
GROOTHUISBEZOEKEN … (zie ook: Kerkklanken)
Zondagavond 31 maart (bij fam. Bot, Buitendijk 26) Wijk 4 Aanmelden uiterlijk vrijdag 29 maart,
bij Henriette Jansen (0183)409176 of jansenhenriette@hotmail.com
Zondagavond 31 maart (bij Henri en Marjolein, Kafappel 13) Wijk 2 / jongeren
Aanmelden uiterlijk vrijdag 29 maart, bij Piet van Vugt: (0183) 403228 of pietvanvugt@gmail.com
Donderdagavond 4 april (bij fam. Ippel, Anjerstraat 16) Wijk 3
Aanmelden uiterlijk dinsdag 2 april, bij Marjolein Bot: 0621498141 of marjoleinbot.vdstelt@gmail.com
Zondagavond 7 april (bij Joke de With, Anemoonstraat 32) Wijk 3
Aanmelden uiterlijk vrijdag 5 april, bij Marjolein Bot: 0621498141 of marjoleinbot.vdstelt@gmail.com
Zondagavond 14 april (bij fam. Van Vliet, Kildijk 95) Wijk 1
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 12 april bij Thea Hoeke: (0183) 405270 of theahoeke@hetnet.nl
GELOOFSBELIJDENIS op zondag 14 april / Palmzondag
Op zondag 14 april hopen Marije de Bruijn, Rowy Raams, Matty van Tilburg en Marijke Wouda in het midden van de
gemeente belijdenis van het / hun geloof af te leggen. We verheugen ons hierop met hen en bidden hen en elkaar een
gezegende viering toe!
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MEDEDELINGEN
- ZWO paasgroetenactie: Deze zondag worden dubbele kaarten uitgedeeld voor gedetineerden in
Nederlandse gevangenissen. Schrijf op de bovenste kaart alleen uw naam. De onderste kaart kan de gedetineerde zelf
versturen. Schrijf daar niets op maar plak er een postzegel op. Verzend daarna deze kaarten in een envelop met
postzegel. Het adres van de inrichting staat op het etiket. Verzend de paasgroetenkaarten uiterlijk dinsdag 9
april. Voor meer informatie zie kerkklanken of www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
- Belijdeniscatechese: maandag 1 april en zaterdag 6 april, in de pastorie; aanvang: 19.30 uur
- "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.
- Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis: dinsdag 2 april, 10.00 uur, met ds. Van Ommeren
- Tienercatechese: dinsdag 2 april, 19.00-20.00 uur, in de pastorie.
- Moderamen: dinsdag 2 april, 19.45 uur, in De Hoeksteen
- Basiscatechese: woensdag 3 april, 19.00-20.00 uur, in de pastorie
- Inzamelactie van kleding op zaterdag 6 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 6 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.
- Psalmen concert met 4Tune: Op weg naar Pasen belooft de ochtenddienst van zondag 7 april een wel heel speciaal
tintje te krijgen. De band 4Tune verzorgt deze morgen een concert waarin prachtige Psalmen op een eigentijdse wijze ten
gehore worden gebracht. Op een bijzondere manier kunnen we ervaren hoe Psalmen en Pasen iets gemeenschappelijks
hebben. Een absolute aanrader voor jong en oud!
- Bestemming diaconale collecte van volgende week zondag 7 april. Deze collecte willen wij bestemmen voor de
grote humanitaire ramp in Zuidelijk Afrika. De cycloon Idai heeft voor een enorme ravage gezorgd. Zeker 3 miljoen
mensen zijn getroffen, meer dan 500.000 mensen zijn dakloos geraakt. Kerk in Actie is gestart met hulpverlening. Samen
met lokale kerken en christelijke organisaties werken ze aan het leveren van voedsel, onderdak, kleding, water,
gezondheidszorg, sanitaire voorzieningen en hygiëne. Mogen wij deze collecte van harte aanbevelen.
- Bestemming deurcollecte van zondag 7 april. Het nieuwe doel van dit tweede kwartaal is Mercy Ships Holland zij
zetten mensen en middelen in ter ondersteuning van het internationale werk van Mercy Ships. Mercy Ships wil, in
navolging van Jezus, hoop geven en genezing brengen aan kansarme mensen in de allerarmste ontwikkelingslanden
omdat ieder mens kostbaar 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.
- Ga mee met de jongeren van Nieuwendijk naar The Passion! Bijna iedereen heeft The Passion wel eens op televisie
gezien. Best indrukwekkend om te zien, maar hoe zou het zijn om hier zelf bij te zijn? Ben jij tussen de 14 en 26 jaar?
Geef je dan nu op om mee te gaan en het zelf te beleven! (samen met je vriend/vriendin, broer/zus) Waar: dit jaar speelt
The Passion zich af in Dordrecht. Wanneer: donderdagavond 18 April. Hoe laat: 17:45 verzamelen bij de Gereformeerde
Kerk Nieuwendijk. Thema: Je bent niet alleen! We willen gezamenlijk met de bus naar Dordrecht gaan. Zorg zelf voor wat
te eten onderweg of ter plekke. Aanmelding is gratis en kan tot uiterlijk 10 april! Aanmelden kan via:
passionnieuwendijk@gmail.com of via het aanmeldformulier, die je vindt in de hal van de kerken van Nieuwendijk.
- 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!!
- Ophaalronde rommelmarkt: Op zaterdag 13 april a.s. is alweer de tweede ophaalronde t.b.v. de rommelmarkt van de
Gereformeerde Kerk die op vrijdag 14 en zaterdag 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. Hannie van Breugel tel. 402210 en Mari
van Zanten tel. 403086.
- JOJO KLEDINGBEURS: Afgelopen week mochten we weer kledingbeurs houden. Het was fijn om te doen met elkaar
en we willen iedereen die geholpen heeft bedanken. Ook degene die hun kleding gebracht hebben.
Er is goed verkocht, waardoor we 300 euro kunnen overmaken naar stichting "Doe een wens"
De overige kleding is opgehaald en gaat naar Roemenië, waar het goed terecht komt. Groeten van ons team
EXTRA LIED: Projectlied Paasproject
Refrein:
Wil je op weg, met Jezus mee?
4.
Pilatus kijkt Jezus aan,
Hij maakt voor ons een zware reis.
‘Die Man heeft echt niets fout gedaan.’
En onderweg geeft zijn Vader het bewijs:
Toch kiest hij niet voor de Heer,
De Vader die ons kiest en redt.
zijn handen zwaaien, vol verweer.(refrein)
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 4 april, 17.00 uur
bij Martijn van Vliet, 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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