Gereformeerde Kerk Nieuwendijk

(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 14 april 2018

De dienst van deze 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.
Schriftlezing: delen uit Hebreeën 11 en 12.
Liederen:
Lied 216 (voorzang); Psalm 139b; Kinderlied: ‘Wie durft het aan?’ (met Youtubebegeleiding); ‘Wees mijn verlangen’ (Opwekking 510); ‘God en God alleen’; ‘Zegen mij ‘
(Opwekking 720); Lied 891; Lied 371; Lied 704 en Lied 425. (In het tekstboekje bij deze dienst
staan de liederen die niet in het liedboek staan, zodat er ook thuis met alles meegezongen kan
worden.)
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:
Teunie van de Sommen en Thea de Rooij
Collecten:
1. PKN/JOP; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Nevendienst:
KND voor Groepen 1 t/m 8 (Lenneke en Huub)
Beheerder:
Jan Moree (bereikbaar 06-10676764)
HA viering:

16 maart 11.00 uur in Altenastaete, o.l.v. ds. M.F. Meeder - van Hof

Avondgebed: woensdag 17 april, van 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De diensten in de stille week: 18-20 april 2019
Witte Donderdag, 18 april:

15.00 uur: (Het Steunpunt) Avondmaalsviering
19.30 uur: (Kerk) Avondmaalsviering in de kerk

Goede Vrijdag, 19 april:

19.30 uur: (Kerk) Evangelielezing en Kruismeditatie

Stille Zaterdag, 20 april:

19.30 uur: (Kerk) Gebedswake en Doopgedachtenis

De dienst van volgende week zondag 21 april: Pasen
10.00 uur:

Paasviering
(Voor alle bijeenkomsten in de kerk wordt een liturgieboekje gemaakt. Luisteraars thuis ontvangen
dit boekje met de Nieuwsbrief.)
Voorgangers:
Muzikale
medewerking:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:
Nevendienst:
Crèche
Beheerder:

ds. M.F. Meeder-van Hof en ds. R.A. Wouda.
Pieter-Jan Lukas (orgel), Piet Versteeg (orgel), Hanneke de Peuter (piano),
Fleur Groenenberg (trompet) en een gelegenheidskoor o.l.v. Lijn v.d. Wiel.
Rick Ippel
Rowy Raams
Joke de With en Lenneke Ebert
1. Pasen/Kerk in Actie; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Voor groepen 1 t/m 8. (Lieke en Laura en Pauline) Er is tienerdienst (Lisa)
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Theo Dekker (bereikbaar 06-10676764)

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.
IN MEMORIAM JACOB VAN BRUGGEN
Op donderdag 11 april overleed in Verpleeghuis Altenahove Jacob van Bruggen, sinds 12 oktober 2018
weduwnaar van Aria van Bruggen-Kant. Jaap van Bruggen is 98 jaar geworden. (Bij het sluiten van deze kopij
was nog geen datum en tijdstip van de begrafenis bekend.)

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 Mw. A. van Noorloos

MEDEDELINGEN
Tienercatechese:
dinsdag 16 april, 19.00-20.00 uur, in de pastorie.
Basiscatechese:
woensdag 17 april, 19.00-20.00 uur, in de pastorie
Excuses
We ontvingen excuses van de band 4Tune naar aanleiding van hun optreden in de dienst van afgelopen
zondag. Hoewel vooraf overleg is geweest met het moderamen, heeft niemand kunnen overzien dat de
foto- en video opnamen voor veel gemeenteleden verstorend zouden werken. Dit heeft helaas aan de inhoud
van de dienst geen recht heeft gedaan. Iedereen heeft achteraf ingezien dat het zo niet had gemoeten.
De kerkenraad.
Bestemming Avondmaalscollecte van Witte Donderdag 18 april.
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.
Spaardoosjes Veertigdagenproject
Volgende week zondag is het Pasen. Dan kunt u de spaardoosjes van Kerk in Actie in leveren. De doosjes
kunnen voorin de kerk op de tafel worden neergezet.
Mocht u de doosjes vergeten zijn, de tafel staat op zondag 28 april achter in de hal van de kerk.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 18 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

