Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 28 oktober 2018

De diensten van deze zondag 28 oktober 2018: 6e zondag van de herfst
10.00 uur:

De Heilige Doop zal bediend worden aan Maelynn, dochter van Anita en Jostein Kiezebrink.
Schriftlezing: Psalm 146. Liederen: Lied 212; Psalm 146:1; Lied 90:1,2 uit N’dijkse bundel;
Lied 105: 1,2 en 3 uit N’dijkse bundel; Lied 278: 1 uit Evangelische liedbundel” Ga maar gerust”.

Voorganger:
Organist:
Muzikale medewerking:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:
18.30 uur:

ds. M.F. Meeder-van Hof
Piet Versteeg
gospelkoor Shalom o.l.v. Ruben Weverling
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)

Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
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 kunt u veel van zijn werken bekijken
en daarna ook vragen stellen.

Avondgebed: woensdag 31 oktober, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 4 november 2018: 7e zondag van de herfst
10.00 uur:

Jeugddienst. Thema: Tinder or tender. ‘Moderne liefde: ik like hem in het echt ook’. Bij deze
spreuk van Loesje zoeken we ook naar wijsheid in Prediker 4:7-12, Hooglied 8:6-7 en 1
Johannes 4:18-21. Muzikale medewerking wordt verleend door Think Twice.

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

ds. R.A. Wouda
Karin van Andel
?
Dick de Peuter
Stef Bakker
Joke de With
Betty Bosch en Lenneke Ebert
1. PKN Kerk in actie/ Zending 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Voor groep 1 t/m 8.
Arie Straver (bereikbaar op 0610676764)

ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
W. van Breugel-Nederlof, Afd. 4 West, k. 403
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:
Mevr. D. Tolenaars-Groeneveld, Afd. Guldenroede, k. 117
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. A.G. van der Laan van MaastrigtStraver.
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MEDEDELINGEN
Tienercatechese: dinsdag 30 oktober, 19.00-20.00 uur, De Inloop
Basiscatechese: woensdag 31 oktober, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
Clubavond in de Griend
Vorig jaar hebben we onze eerste clubavond in de griend gehad. We hebben met elkaar gezocht naar de
verborgen schat. Nu gaan we opnieuw een mooi avontuur beleven... maar wat het onderwerp zal zijn dat
houden we nog even geheim!
We hopen jullie vrijdag 16 november te mogen begroeten (aanmelding vooraf noodzakelijk).
Voor wie: Kinderen van groep 5 t/m 8 en groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
Verzamelen/ophalen: Dwarssteeg 10 Benodigdheden: Zaklamp en laarzen aan. Aanvang: 19:00 uur
Einde: We sluiten af rond een kampvuur met wat frisdrank en wat lekkers om te snacken. Om 22:30 uur
kunnen de kinderen worden opgehaald. Kosten: € 1,50 euro per kind (ter plaatse voldoen)
Opgeven: Voor 13 november via sms/app/bellen naar nummer 06-12718995 of per mail jeugdclub-gknieuwendijk@outlook.com (aanmelding voorzien van naam + geboortedatum+ mobiel nummer!) Bij slecht
weer informeren we iedereen tijdig! Daarom is het van belang uw mobiele nummer/mailadres door te geven bij
aanmelding!
Vrouwengespreksgroep I.C.E. woensdag 31 oktober van 19.45 tot 21.45 uur in De Hoeksteen. Thema van
de avond : Prediker 4 : 17 - Behoed uw voet als ge naar Gods huis gaat. (NBG '51) of Betreed Gods tempel
met bescheiden tred (NBV) Iedereen is van harte welkom. Kom erbij en doe mee...
Informatie : Jannie voor den Dag, telefoon 402763.
Seniorenmiddag. Zaterdag 3 november a.s. wordt in gebouw Tavenu weer de jaarlijkse seniorenmiddag
gehouden die georganiseerd wordt door Mannenkoor Onderling Genoegen. Alle senioren uit Nieuwendijk zijn
hartelijk welkom. Aanvang 14.00 uur. Wilt u thuis opgehaald worden, bel Kees Heijstek 06-24923515 of
401910.
Vakantiebijbelclub. We willen een ieder bedanken die afgelopen dinsdag zich heeft ingezet om de 36
kinderen een geweldige dag te bezorgen.
Bestemming deurcollecte van volgende week zondag 4 november.
Het laatste kwartaal van dit jaar zal de opbrengst bestemd zijn voor MAF.
MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt
MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller,
efficiënter en veiliger hun werk. Elke 5 minuten stijgt ergens ter wereld een vliegtuig op om te helpen. MAF
maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde! Want niemand mag onbereikbaar zijn. www.maf.nl
Extra liederen:
Evangelische Liedbundel Lied 278:1
Laat de kind’ren tot Mij komen, alle alle kind’ren.
Laat de kind’ren tot Mij komen, niemand mag ze
hind’ren.
Want de poorten van mijn rijk staan voor kind’ren
open,
laat ze alle groot en klein bij mij binnen lopen.
Ga maar gerust (Tekst: Sytze de Vries, melodie
“Ik bouw op U”
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 1 november, 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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