Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 30 september 2018

De dienst van deze zondag 30 september 2018:
10.00 uur:
Schriftlezingen: Genesis 33:1-10 en Matteüs 5:21-36. Liederen: ‘Als je bidt zal Hij je geven’ (voorzang,
Schoollied van de week); Psalm 103:1,5,9; Lied 310; Lied 221:1,3; Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit
elkaar’; Psalm 133:1,3; Lied 834 en als slotlied Lied 791 (in wisselzang: a/v/m/v/m/a).
Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. M.C. van der Zouwen, Sleeuwijk
Gerard Westerlaken
Lia Colijn
Liane Ippel (06 54296201)
Martijn Bot
Annelies Kraaij
Ilona Flikweert en Thea Hoeke
1. ZWO; 2. Algemeen Kerkelijke Arbeid
voor de groepen 1 t/m 8
Arie Straver (bereikbaar op: 0610676764)

Avondgebed: woensdag 3 oktober, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 7 oktober 2018: Israëlzondag
10.00 uur:
Thema: Onder de pannen? Schriftlezingen: Prediker 1:12-2:16 en Matteüs 6:19-23.
Voorganger:
Muzikale medewerking:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
een klezmerorkest o.l.v. Hanneke de Peuter
en Karin van Andel (orgel)
Thea Hoeke
Cees de Rooij (06 53405911)
Kees Heijstek
Wim Pellekaan
Teunie van der Sommen en Thea de Rooij
1. PKN Kerk en Israël; 2. Onderhoud orgel
Voor groep 1 t/m 8. Er is deze zondag tienerdienst
Dick de Peuter (bereikbaar op 0610676764)

ZIEKEN
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 de heer en mevrouw J. de Graaf – Leeggangers.
MEDEDELINGEN
Moderamen: dinsdag 2 oktober, 19.45 uur, De Hoeksteen
Tienercatechese: woensdag 3 oktober, 19.00-20.00 uur, De Hoeksteen. Bedoeld voor alle jongeren in de eerste vier
klassen van het voortgezet onderwijs, (maar) iedereen is welkom!
Technische storing: Door een technische storing van de website was het deze week niet mogelijk om toegang te krijgen
tot de ingestuurde berichten voor de nieuwsbrief. De ingestuurde berichten konden daardoor niet worden geplaatst op
deze nieuwsbrief. Excuses voor het eventueel ontstane ongemak.

NAJAARSCONCERT.
Op zaterdag 6 oktober geeft mannenkoor ´Onderling Genoegen´ een najaarsconcert in deze kerk. Aan dit concert werkt
ook het Chr. gemengd koor ´De Lofstem´ uit Woubrugge mee, o.l.v. Pieter Dijksman. De piano wordt bespeeld door Henk
Teuling en de algehele leiding is in handen van dirigent Johan den Hoedt.
Toegang is € 5,00. Donateurs gratis. Aanvang 20.00 uur.

EXTRA LIED
‘Als je bidt zal Hij je geven’
(Evangelische Liedbundel 420; Elly & Rikkert, tekst en muziek)
Refrein:

Als je bidt zal Hij je geven,
als je klopt aan de deur zal Hij opendoen,
als je zoekt dan zul je vinden – halleluja.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Als je de Vader vraagt om ’n brood,
geeft Hij je zeker nooit een steen.
Al je gebeden, klein en groot heus, Hij vergeet er niet één.
(refrein)

1

2

Als je mijn Vader iets wil vragen,
Vraag in mijn naam, Ik zal het doen.
Ik ben met je alle dagen.
Ik ben dezelfde als toen. (refrein)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aktie voor dankdag 2018, GSW Altena

Stichting GSW Altena (Welzijnsorganisatie Gratis Shoppen en
weggeven) heeft als doel medemensen zo breed mogelijk te helpen.
Wij gaan deze stichting ondersteunen rondom dankdag. In de maand
oktober kunnen houdbare spullen gedoneerd worden in de dozen,
die staan in de hal van de kerk.
Hierbij denken wij onder andere aan:

Soep, blikken van 1L

Wasmiddel

Koffie

Groenten uit pot of blik

Toiletpapier

Thee

Zoet beleg, hagelslag, pasta, jam

Luiers

Suiker

Houdbare melk

Tandpasta

Melkpoeder

Ranja

Shampoo

Pak sap

Koekjes

Maandverband

Bakolie

Rijst

Scheergel

Bloem

Pasta

Douchegel

Kruidenmix, spaghetti, nasi, bami
Denk aan de 1+1 gratis acties in de supermarkt, 1 artikel voor u en 1 voor de GSW,
aan bijvoorbeeld douchegel, die u heeft gekregen en uw geur niet is.
Let wel op de houdbaarheidsdatum van de gedoneerde levensmiddelen.
Mocht u het lastig vinden om iets mee te nemen naar de kerk dan mag u ook een donatie in de daarvoor bestemde bus
doen in de vorm van collectebonnen of geld.
Mogen wij weer op uw steun rekenen?
Diaconie Gereformeerde Kerk Nieuwendijk (behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 4 oktober, 17.00 uur bij
Jan van Vugt, 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

