Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 9 september 2018

De diensten van deze zondag 9 september 2018: Avondmaalszondag
10.00 uur:

Viering Heilig Avondmaal. Thema: Catechese op linnen. De Bijbeluitleg van het schilderij ‘Het
laatste avondmaal’, van Dirk Bouts, uit 1468 (Sint Pieterskerk, Leuven).
Schriftlezingen: Genesis 14:17-20; Exodus 12:21-28; 16:13b-16,21,31; 1 Koningen 19:3-8.
Liederen: Lied 911 (voorzang); Psalm 63:1,3; Klein gloria (Lied 195); Lied 162 (Schoollied van
de week); Lied 287:1; Lied 389; Lied 287:4,5; Apostolische Geloofsbelijdenis (Lied 340b) en als
slotlied Lied 378.
Tijdens de rondgang wordt er gespeeld: [1] Prelude in C-groot, uit: J.S. Bach, Wohl-temperierte
Klavier (piano); [2] Aria, van G.Ph. Telemann (uit de 6e partita; blokfluit en piano); [3] Sonate,
van J.B. Loeillet de Gant (4 delen voor alt- en sopraanblokfluit) en [4] Kleine Preluden, van J.S.
Bach (piano).
(De luisteraars thuis ontvangen als bijlage bij deze Nieuwsbrief een afdruk van Dirk Bouts’ ‘Het
laatste Avondmaal’.)

14.30 uur:

Verkorte Avondmaalsviering in Het Steunpunt voor ouderen. Zingen: Lied 381 en Lied 416.
Voorganger:
Muzikale medewerking
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
’s mo: Karin van Andel (orgel en blokfluit) en Hanneke de Peuter
(piano en blokfluit); ’s mi: Piet Versteeg
’s mo: Marjolein Bot; ’s mi: Piet van Vugt
Rick Ippel (06 50503987)
Niels Colijn
Ina Heijstek
Thea Hoeke en Els van der Stelt
1. PKN/JOP; 2. Onderhoud orgel
voor Groep 1 t/m 8. Er is deze zondag ook Tienerdienst
Jan van Erp, telefonisch bereikbaar op 0610676764

De dienst van volgende week zondag 16 september 2018: Startzondag
10.00 uur:

Start- en Doopdienst. Thema: Levenskunst. Schriftlezingen: Prediker 1:1-11 en
Matteüs 6:26-29. In deze dienst zal Johanna Wilhelmina (Janne), dochter van Daniël
en Rosanne Grobecker-Pijpelink, het teken van de Heilige Doop ontvangen.
Over een ‘start’ gesproken …(!)
Na de dienst is er een mooi, gevarieerd, kunstzinnig en gezellig programma voor iedereen.
Meer informatie vindt u op de achterzijde van deze nieuwsbrief.
Voorganger:
Muzikale medewerking:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
orkest van gemeenteleden o.l.v. Lijn van der Wiel
Jan van der Schuit
Mari van Zanten (06 23794805)
Arie Strik
Hanneke de Peuter
Joke de With en Els van der Stelt
1. PKN collecte Vredesweek; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Voor groep 1 t/m 8.
Jan Moree, telefonisch bereikbaar op 0610676764

ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk / verhuizingen:
J. Kraaij is verhuisd naar Afd. Wilgenroos, k. 148.
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
MUZIKALE FRUITMAND: zangdienst 23 september
Op zondagavond 23 september is er ’s avonds (aanvang: 18.30 uur) een zangdienst met liederen uit ons gele,
Nieuwendijkse liedbundeltje. Je kunt daarvoor liederen aanvragen via de bus in de hal van de kerk (of via
Kerkweg 1; r.a.wouda@gmail.com of (0183)405855). Inleveren t/m donderdag 20 september.
Neemt u / neem je voor de zangdienst zelf je gele liedbundel mee?!
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar mevrouw J.M. Bambacht-Branderhorst.
MEDEDELINGEN
Bestemming Avondmaalscollecte van vandaag zondag 9 september: De opbrengst van deze collecte
willen wij bestemmen voor de getroffenen van de aardbevingen op het Indonesische eiland Lombok. In het
rampgebied zijn vele duizenden mensen dakloos. Vooral arme bewoners van het eiland, van wie de huizen
niet stevig gebouwd waren, zijn nu alles kwijt. De partners van Kerk in Actie zetten zich volop in voor
slaapplekken, dekens en zeilen om onder te slapen. Daarnaast bieden ze medicatie, eten, drinken en zeep.
Daarbij wordt als eerste gekeken naar de meest kwetsbaren, vrouwen en meisjes, kinderen jonger dan vijf
jaar, ouderen en mensen met een handicap. Mogen wij deze collecte van harte bij u aanbevelen.
Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis: dinsdag 11 september, 10.00-11.00 uur (inloop vanaf 9.45
uur). Leiding: ds. N.M. van Ommeren
Ringavond: woensdag 12 september, Hervormde kerk Almkerk; aanvang: 19.30. Op deze startavond van de
vml. Classis Heusden en Almkerk (vanaf nu ‘Ring’ geheten) zal prof. Jan Hoek een lezing houden over
‘Voltooid leven’. Belangstellenden zijn daarbij van harte welkom.
Avondgebed: Op woensdag 12 september start het avondgebed weer, bij Marie van Vugt, Singel 6, van
19.00 tot 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom.
Info-avond Belijdeniscatechese: vrijdag 14 september, 20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1). Er hebben
zich al 4 jonge mensen voor de belijdeniscatechisatie aangemeld. We komen voor het eerst bij elkaar om
plannen en afspraken (agenda / smartphone mee!) te maken. Als je je afvraagt of belijdenis-catechisatie
misschien iets voor jou is en je mee wilt doen met plannen maken, ben je van harte welkom. Zodra er (meer)
data en onderwerpen bekend zijn, kun je die info via Nieuwsbrief, Kerkklanken en de website
(www.gknieuwendijk.nl) vinden. Ook dan ben je van harte welkom om aan te haken!
Zondag 16 september is het startzondag, begin van een nieuw kerkelijk jaar met een nieuw jaarthema:
"Kunst in de kerk". Na de kerkdienst van 10.00 uur en de koffie gaat de "Kunstroute" door Nieuwendijk van
start. Deze "Kunstroute" is voor iedereen, jong en oud. Omdat het bij mensen thuis is, graag opgave vooraf.
Opgeven kan tot en met 9 september. Dat kan op de lijst in de hal van de kerk of per telefoon : Miranda 061109010 (appen mag ook) of Hanneke 0183-402318. Het programma duurt tot 14.00 uur, voor eten wordt
gezorgd! Toch vergeten aan te melden? Laat het ons weten, kan ook per mail h.d.peuter@hccnet.nl. We laten
niemand staan!! De themacommissie.
Voor zondag 16 september baktalenten gevraagd. Wie bakt er iets lekkers voor bij de koffie op de
startzondag?
Startavond Tienercatechese: woensdag 19 september. We starten deze avond (om 19.00 uur) met een
fietstocht, waarbij we gaan geocachen (een puzzeltocht met coördinaten en zoekopdrachten). Neem dus je
smartphone of gsm en je fiets mee. Voor vertrek krijg je uitleg en kun je een app downloaden. Het belooft een
leuke avond te worden. Je bent van harte welkom!
Kerkenraad: donderdag 20 september, De Hoeksteen; aanvang: 19.45 uur.
Ladiesnight: (voor vrouwen tussen 25 en 40) Woensdag 19 september ben je van harte welkom op Dirkappel
26 om 20.00 uur. Schuif gerust aan. We zouden het gezellig vinden als je er bij bent! Groetjes Mariëlle, Karin,
Lenneke en Irene (06-23850730 / irenewolvers@live.nl)
Overige data nieuwe seizoen: dinsdag 27/11, dinsdag 29/1, woensdag 20/3, woensdag 8/5 en woensdag 19/6.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 13 september, 17.00 uur bij
Marjolein Bot, tel. 06 21498141, 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

