Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 21 oktober 2018

De dienst van deze zondag 21 oktober 2018: 5e zondag van de herfst
10.00 uur:

Thema: FOMO en depressieve tijd. Schriftlezingen: 1 Petrus 4:7-11 (leefregel),
Prediker 3:1-15 en Efeziërs 1:8b-12. Liederen: ‘Uren, dagen, maanden, jaren’ (voorzang;
Lied 97 N’dijkse bundel); Psalm 90:1,3; Klein gloria (Lied 195); Lied 713:1,2,5; Kinderlied: ‘Wij
gaan voor even uit elkaar’; Lied 845; Lied 949; Lied 653:1,7 en Psalm 90a.

Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
Gerard Roza
Hugo Groeneveld
Rick Ippel
Niels Colijn
Arina Groeneveld
Wilma Koekkoek en Elly Polak
1. Diaconie; 2. Algemeen Kerkelijke Arbeid
Groep 1 t/m 8. Er is Tienerdienst
Jan Moree (bereikbaar op: 0610676764)

Avondgebed: woensdag 24 oktober, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De diensten van volgende week zondag 28 oktober 2018: 6e zondag van de herfst
10.00 uur:

18.30 uur:

Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof. Medewerking wordt verleend door het gospelkoor
Shalom. De Heilige Doop zal bediend worden aan Maelynn, dochter van Anita en Jostein
Kiezebrink
Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg

Organist:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Gerard Westerlaken
Jan van der Schuit
Mari van Zanten
Arie Strik
Dirk Ruiter
Corrie van de Kieboom en Marry van Pelt
1. Algemeen kerkelijke arbeid 2. Onderhoud orgel
Voor groep 1 t/m 8.
Theo Dekker (bereikbaar op 0610676764)

ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
G.J. Visser, Afd. 5 Oost, k. 546
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 Mw. C. de Rade-Ippel.
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MEDEDELINGEN
Afwezigheid ds. Wouda: van 21 t/m 27 oktober heb ik een week vakantie. De pastorale waarneming wordt
verzorgd door ds. Meeder (tel. 0345-619932). In crisissituaties kunt u een beroep op haar doen. Wilt u een evt.
(wijziging in) ziekenhuisopname ook aan haar doorgeven?

Actie GSW
De Actie voor de houdbare producten voor de stichting GSW Werkendam kunnen ingezameld worden tot 28
oktober . Achterin de kerk staan 2 winkelwagentjes waar alle blikken potten en pakken verzameld kunnen
worden. Namens de diaconie alvast bedankt.
Vakantiebijbelclub
De herfstvakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat er weer vakantiebijbelclub gehouden zal
worden in de Hervormde Kerk in de Biesboschstraat op dinsdag 23 oktober.
Het thema van dit jaar is ‘Zoek het uit!!’
Wij luisteren naar een Bijbelverhaal, gaan zingen, knutselen en natuurlijk gaan we zelf heel veel dingen
ontdekken! En we gaan nog een leuke activiteit doen, maar wat, dat houden wij nog even geheim. Kortom, dit
kun en mag je zeker niet missen!
De dag begint om 9.30u – 15.00u, maar de kerk is al vanaf 9.15u open.
De entree is € 1,50 En neem gezellig een vriend(in) mee! Wij hopen jullie dan te zien!
Zondag 28 oktober een bijzondere avonddienst
Bekende gelijkenissen uit de bijbel nu verbeeld door papiersnijkunst van ds. Arie de Ruiter. Hij zal ook een
toelichting geven bij de beelden. In de pauze kun je veel van zijn werken bekijken en daarna ook vragen
stellen. De dienst begint om 18.30 uur. Van harte welkom!
Aangepaste kerkdienst te Andel.
Zondagmiddag 28 oktober a.s. is er een aangepaste met en voor mensen met een verstandelijke beperking,
in de Hervormde kerk te Andel (Kerkstraat 2). De dienst begint om 15.00 uur !!!
Voorganger is Pastor Pieter Mostert uit Hendrik Ido Ambacht en het thema luidt: “Geloven is mooi!”.
Muzikale medewerking zal worden verleend door een gelegenheidskoor en een kinderkoor olv. Maria Rikkers.
Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje koffie,
thee of fris.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 18 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
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