Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 13 mei 2018

De dienst van deze zondag 13 mei 2018: 7e Paaszondag / Exaudi of Wezenzondag
‘Hoor (exaudi) mij, Heer, als ik tot U roep … Al verlaten mij vader en moeder, de HEER neemt mij
liefdevol aan.’ (Psalm 27:7a,10); ‘Ik laat jullie niet als wezen achter …’ (Johannes 14:18a)
10.00 uur:

Doopdienst. Thema: Het mag een Naam hebben! Schriftlezingen: Efeziërs 4:1-6 (leefregel);
Johannes 14:15-21 en Mattheüs 28:16-20. Liederen: Lied 778 (voorzang); Psalm 105:1,3; Klein
gloria (Lied 195); ‘Samen in de naam van Jezus’ (Lied 90, N’dijkse bundel); ‘Moederdaglied’
(z.o.); Lied 362; Lied 782; bij het binnendragen van de dope-lingen: Lied 359; Lied 344; ‘Kind,
wij dragen je op handen’ (Lied 69, N’dijkse bundel);
‘Tienduizend redenen’ (met Youtube-begeleiding; tekst z.o.) en als slotlied Lied 704

In deze feestelijke dienst mogen 4 kinderen het teken en zegel van de heilige doop ontvangen.
Het zijn Finn, zoon van Christiaan en Ilona Flikweert-de Bode; Fien, dochter van Robin en Iris
Ebert-van der Stelt; Nina Sarah, dochter van Erik en Sandra Onvlee-van Tilburg en
Maud Noortje, dochter van Jelte Brienen en Annemarije Lukkezen.
Voorganger:
Ouderling:
Koster:
Organist:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
Elly Polak
Liane Ippel (06-54296201)
Jaco van de Werken
Rowy Raams
Annelies Kraaij
Betty Bosch en Joke de With
1. Jeugdwerk; 2. Kerkklanken
Voor de groep 1 tot en met 8. Er is tienerdienst.
Arie Straver, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64

Avondgebed: woensdag 16 mei, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 20 mei 2018: 50e Paasdag / Pinksteren
10.00 uur:

Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof
Ouderling:
Koster:
Organist:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

nog onbekend
Erik Kraaij (06-13374273)
Gerard Westerlaken
Stef Bakker
Dirk Ruiter
Adrie van Esch en Janny de Graaf
1. PKN Kerk in actie /zending; 2. Kerkklanken
Voor de groep 1 tot en met 8.
Dick de Peuter, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS: zondag 27 mei 2018
In de morgendienst op zondag 27 mei a.s. vindt de ‘wisseling van de wacht’ plaats, en treden er ambtsdragers
af en aan. Ter kennisgeving aan de gemeente daarover alvast het volgende.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn: Teus voor den Dag (ouderling-kerkrentmeester), Arie Groenevelt (diaken),
Erik Kraaij (wijkouderling), Cees de Rooij (ouderling-kerkrentmeester), Martijn van Vliet (diaken) en Herma
Wouda (wijkouderling; gaat wel verder als wijkmedewerkster).
Aftredend en herkiesbaar zijn: Jaap van Elzelingen (ouderling-preses) en Joke de With (jeugdouderling, voor
de periode van een jaar)
Als nieuw te bevestigen ambtsdragers stelt de kerkenraad aan de gemeente voor: Marjan Ebert (als diaken),
Daniël Grobecker als jeugdouderling, Thea Hoeke (als wijkouderling) en Jan van der Schuit (als ouderlingkerkrentmeester; hij is momenteel al kerkrentmeester). Wij zijn blij met hun bereidheid tot het aanvaarden van
het ambt en hopen dat de gemeente hun dit van harte toevertrouwd.

Voorts hebben in het College van Kerkrentmeesters Wim Colijn en Eli Vos zich voor een nieuwe periode
beschikbaar gesteld.
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.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar Dhr. P. van der Stelt.
MEDEDELINGEN
Kerkenraad: donderdag 17 mei, 19.45 uur, De Hoeksteen
Geocachen: de voor 19 mei en 23 juni geplande tochten gaan niet door. We mikken nu op september.
Info: Jeannette van der Wal (tel: 0610370029 of mail: jeannettevoordendag@gmail.com) of Christiaan
Flikweert (tel: 0612830601; mail: christiaanflikweert@gmail.com)
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.
EXTRA LIEDEREN
Moederdaglied’

‘Tienduizend redenen’

Melodie ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’

Opwekking 733, naar Psalm 103

1

Moeders, die voor ons willen leven;
moeders, die naast ons willen staan.
Dank, Heer, dat U die hebt gegeven dank, dat zij bestaan!

2

Moeders, die zorgend ons omringen;
moeders, een thuis bij pret en pijn;
moeders, zo groot in kleine dingen fijn, dat zij er zijn!

3

4

5

Moeders, bij alle grote zorgen;
moeders, in ieder klein gebaar,
dat ons vertelde zonder woorden:
we horen bij elkaar!
Dank U, voor al hun trouw en liefde;
dank U, voor steeds die stille lach,
die al vergaf voor iets gebeurde,
zonder zelfbeklag.
Geef, Heer, dat willen wij U vragen
liefde, geluk en zonneschijn
aan alle moeders van de wereld –
wil er voor hen zijn!

1

De zon komt op, maakt de morgen wakker;
mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag
overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein:

Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel.
Prijs nu zijn heilige Naam,
met meer passie dan ooit – o mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam!

2

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen;
tienduizend redenen tot dankbaarheid.
(refrein)

3

En op die dag, als mijn kracht vermindert,
mijn adem stokt en mijn einde komt,
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen;
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid.
(refrein enkele malen herhalen)

Verheerlijk zijn heilige naam.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 17 mei, 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

