Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 7 april 2019

De diensten van deze zondag 7 april 2019: Judica / 5e zondag van de Veertigdagen
‘Verschaf mij recht (judica), o God, vecht voor mijn zaak.’ (Psalm 43:1a)
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. [Het was
niet mogelijk om voor de luisteraars thuis alle liedteksten uit te werken. Met het Liedboek bij de
hand zult u echter veel van de gezongen Psalmen kunnen vinden.]

ca. 17.00 uur: Slotdienst van het Clubweekend. Thema: Kunst en kitsch. Na de terugkeer van het Clubkamp
zullen kinderen en leiding hun eigen dienst hebben en presenteren.
Muzikale leiding:
Liturg:
Ouderling v. dienst:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:
Nevendienst:
Beheerder:

4Tune
ds. R.A. Wouda
Daniël Grobecker
Eli Vos
Gerard de Graaf
Corrie van de Kieboom en Marry van Pelt
1. Diaconie; 2. Algemeen Kerkelijke Arbeid 3. Deurcollecte
Er is één KND-groep voor groep 1 t/m 8 door Mariëlla en Marije
Jan van Erp (bereikbaar op: 0610676764)

Avondgebed: woensdag 10 april 2019, van 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 14 april 2019: Palmarum / 6e zondag van de Veertigdagen
10.00 uur:

Belijdenisdienst. Thema: Gáán voor je geloof. In deze viering 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!
Voorganger:
Muzikale
medewerking:

ds. R.A. Wouda
Gerard Westerlaken (orgel), Jeroen den Dekker (trompet),
Hanneke de Peuter en Mirjam van der Ploeg (piano);
Rosanne Grobecker en Marijke Wouda (zang)
Ouderling v. dienst: Piet van Vugt
Koster:
Liane Ippel
Beamist:
Piet van der Wal
Gastvrouwen:
Betty Bosch en Ilona Flikweert
Collecten:
1. PKN/JOP; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Nevendienst:
KND voor Groepen 1 t/m 8 (Lenneke en Huub)
Beheerder:
Jan Moree
IN MEMORIAM NEL PRUISSEN-VAN WIJNGAARDEN
Op dinsdag 2 april overleed in De Lemmenskamp (Woudrichem) Pieternella Adriana Pruissen-van
Wijngaarden, sinds 1 december 1992 weduwe van Hans Pruissen. Nel Pruissen is 88 jaar geworden. Haar
begrafenis heeft op zaterdag 6 april plaatsgevonden, na een dienst van Woord en gebed. Wij gedenken Nel
Pruissen vanmorgen in ons midden en zingen daarbij ‘Abba, Vader’ (Lied 1)
GEBOREN TIES VAN DER WAL
Op dinsdag 2 april is geboren Ties Pieter Antonie van der Wal. Ties is de zoon van Ton en Jeannette en van
der Wal - voor den Dag en broertje van Sophie. Met hen zijn ook wij als gemeente erg dankbaar en blij met dit
mooie geschenk en wonder in hun gezin.

ZIEKEN
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 is (definitief) verhuisd naar Afd. Guldenroede, k. 102
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet van de gemeente naar Dhr. J. van Breugel
De maandelijkse bloemengroet wordt bezorgd bij Mw. D. Tolenaars Groeneveld in Altenahove te Almkerk.
GROOTHUISBEZOEKEN … (slot)
Zondagavond 14 april (bij fam. Van Vliet) Wijk 1
Aanmelden: uiterlijk vrijdag 12 april bij Thea Hoeke: (0183) 405270 of theahoeke@hetnet.nl
MEDEDELINGEN
Gesprekskring: dinsdag 9 april, 9.30–11.00, uur bij Lia Colijn, Singel 3. Thema: Bijna-doodervaringen. We
kijken met elkaar naar het programma van Jacobine Geel waarin zij o.a. in gesprek gaat met Pim van Lommel,
cardioloog en schrijver van het boek 'Eindeloos bewustzijn'. Wat is een bijna-doodervaring, hoe verandert je
leven na zo'n ervaring en wat zeggen deze ervaringen ons? Zeker nu we op weg gaan naar Pasen. Iedereen
is van harte welkom! Kom ook (een keer) in onze kring! Voor meer info kun je bellen met Elly Polak (403473).
Pastoraal Overleg: woensdag 10 april, De Hoeksteen, aanvang: 19.45 uur
Tienercatechese: dinsdag 16 april, 19.00-20.00 uur, in de pastorie.
Basiscatechese: woensdag 17 april, 19.00-20.00 uur, in de pastorie
The Passion 2019 – je bent niet alleen!
Donderdag 18 april aanstaande is het zover, the Passion in Dordrecht. De aanmeldingen komen gestaag
binnen, helaas is de bus nog niet vol. Om de bus toch vol te krijgen nodigen we iedereen uit, jong en oud, om
mee te gaan. Nog steeds geld, er is begeleiding aanwezig voor de jongeren en onder de 13 graag in
gezelschap van een ouder/verzorger. Meld je snel aan met het formulier dat in de hal van de kerken ligt of via
passionnieuwendijk@gmail.com. Om mee te gaan met de bus dient u zich aan te melden. Aanmelden is
gratis, in de bus wordt gecollecteerd voor de onkosten.
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!
Bestemming diaconale collecte van vandaag 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.
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.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 11 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

