Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 11 november 2018

De diensten van deze zondag 11 november 2018: Avondmaalszondag
10.00 uur:

Viering van Schrift en Tafel. Thema: Witte stenen. Schriftlezingen: Prediker 3:16-22
en Openbaring 2:12-17. Liederen: Lied 83:1,2 (voorzang; Liedbundel N’dijk 2002);
Psalm 63:1,2,3; Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’; Lied 727:1,2,3; ‘Belijdenis’ (z.o.);
Lied 56; Lied 377 en Lied 378.
[Tijdens de Avondmaalsrondgang wordt gespeeld: Allemande en sarabande, uit:
J.S. Bach, 5e Franse suite; Allemande, uit G. Hengeveld, Partita rhytmique; een lied van
E. MacDowell en ‘Romance’ van L. van Dijk.]

14.30 uur:

Verkorte Avondmaalsviering in Het Steunpunt (Van der Steltstraat)

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

ds. R.A. Wouda
’s mo: Gerard Roza
’s mi: Piet Versteeg
’s mo: Piet van Vugt
’s mi: Elly Polak
Liane Ippel
Martijn Bot
Bep de Bruijn
Adrie van Esch en Els v.d. Stelt
1: PKN / Kerk in Actie / Binnenlands diaconaat;
2: Algemeen Kerkelijk Arbeid
voor de Groepen 1 t/m 8
Dick de Peuter (bereikbaar op: 0610676764)

Avondgebed: woensdag 14 november, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De diensten van volgende week zondag 18 november 2018: 9e zondag van de herfst
10.00 uur:

Voorganger: dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg

18.30 uur:

Zangdienst. Thema: Liederen van verlangen. Voorganger: ds. R.A. Wouda

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

’s mo: Karin van Andel
’s av: Jaco van de Werken
’s mo: Thea Hoeke
’s av: ???
’s mo: Cees de Rooij
’s av: Rik Ippel
’s mo: Kees Heijstek
’s av: Gerard de Graaf
Hans Crielaard
Hannie van Breugel en Linda Dekker
1. Algemeen kerkelijke arbeid 2. Kosten Energie
Voor groep 1 t/m 8. Er is Tienerdienst
Jan van Erp (bereikbaar op 0610676764)

IN MEMORIAM GIJSBERTJE HEYSTEK-OUWERKERK
Op woensdagavond 31 oktober overleed in Verpleeghuis Altenahove Gijsbertje Heystek-Ouwerkerk,
sinds 30 maart 2012 weduwe van Gijs Heystek. Gijpie Heystek is 84 jaar geworden. De afscheidsdienst
en de begrafenis hebben op 6 november jl. plaatsgevonden.
IN MEMORIAM ANNA KOOPS-HEIJSTEK
Op maandag 5 november overleed eveneens in Verpleeghuis Altenahove Anna Koops-Heijstek, sinds
30 januari 2012 weduwe van Klazinus Koops. An Koops is 77 jaar geworden. De afscheidsdienst en de
begrafenis hebben gisteren, zaterdag 10 november, plaatsgevonden.
Bij het gedenken van Gijpie Heystek en An Koops zingen we Lied 56.
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ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland, Almkerk
D. Tolenaars-Groeneveld, Afd. Guldenroede, k. 117
Het Gasthuis, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem:
W. van Breugel-Nederlof, k. 17
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. en mw. C. Ippel-van Daalen.
MEDEDELINGEN
Gesprekskring: dinsdag 13 november, 9.30–11.00 uur, bij Janny de Graaf, Griendstraat 1. Het is goed om als gemeente
met elkaar na te denken over Bijbelse onderwerpen die ons bezig houden. Eén manier om dat te doen is door bij ons in
de kring te komen. We lezen en bespreken een artikel uit het magazine ‘Groei’. Dit keer is het thema ‘Verwondering’ en
het artikel gaat over wonderen in het hier en nu. Gestencilde exemplaren liggen in de hal van de kerk. Iedereen is van
harte welkom! Kom ook (een keer) in onze kring! Voor meer info kun je bellen met Elly Polak (403473).
Tienercatechese: dinsdag 13 november, 19.00-20.00 uur, De Inloop
Basiscatechese: woensdag 14 november, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
Stichting Hulpverlening Medechristenen Werkendam: Beste mensen in Nieuwendijk.
Einde van dit jaar zal er een bestuurswisseling in onze stichting plaats vinden. Maar ook kleding inzamelaars voor onze
stichting gaan dan stoppen, zoals Els van der Stelt die al ongeveer 20 jaar kleding voor de arme mensen in Oost Europa
heeft ingezameld. Wij zijn Els en haar man Gerrit heel dankbaar daarvoor. Onze inzamelkledingkar blijft voorlopig staan
achter de woning van Cees Huisman op het pleintje. Els stopt met inzamelen eind december. Dus vanaf dan naar
Werkendam rijden: Achtervliet 8. Els en gevers hartelijk dank.
Zusterkring: Vergadering woensdagavond 14 november. Aanvang: 19: 45 uur
Gezocht: de digitale lezers van Kerkklanken
Kerkklanken wordt niet alleen op papier gelezen maar ook digitaal. Met het overzetten van de mail naar een andere
server is het adressenbestand met digitale lezers verloren gegaan. Daarom een oproep aan deze lezers om zich te
melden bij de redactie via redactie@gknieuwendijk.nl. Niet alleen de huidige digitale lezers kunnen zich melden, maar
ook gemeenteleden die Kerkklanken graag ook per mail willen ontvangen.
Bestemming HA collecte van volgende week zondag 11 november.
De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft meer dan 1570 mensen het leven gekost. Lokale
christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de eerste noodhulp zoals
water, voedsel en medicijnen. Mogen wij deze collecte van harte bij u aanbevelen.
Clubavond in de Griend: We gaan opnieuw een mooi avontuur beleven! 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, spade/schep en laarzen aan. Aanvang:
19:00 uur Einde: 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!
EXTRA LIED: ‘Belijdenis’

Jaap Zijlstra; melodie: Wat de toekomst brengen moge

1. Ik geloof in God de Vader die
een bron van vreugde is,
Louter goedheid en genade, licht
in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos, het
gesternte zingt zijn eer
Heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer

2. Ik geloof in Jezus Christus die
voor ons ter wereld kwam,
Zoon van God en Zoon van
Mensen, Goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
– groot is het geheimenis –
Schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.

3. Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
En op Pasen – God zij glorie – uit
het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is Mijn
lichaam –
Door de wijn – dit is Mijn bloed –
Geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed!

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 15 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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