Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 9 december 2018

De dienst van deze zondag 9 december 2018: 2e zondag van Advent
‘HEER, God van de hemelse machten,
keer ons lot ten goede,
‘De tweede kaars gaat branden,
toon uw lichtend gelaat
licht tegen het donker in.
en wij zijn gered.’ (Psalm 80:20)
Water wast vuile handen,
tijd voor een nieuw begin.’
10.00 uur:

Thema: Johannes de do(m)per. Schriftlezingen: Maleachi 3:1-5 en Lucas 3:1-20.
Liederen: Lied 439:1-3 (voorzang); Psalm 107:1,9; Lied 458 (3x); Psalm 107:20; Lied 286
(projectlied); Lied 441:1,4,5/6,7,8 en Lied 442

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

ds. R.A. Wouda
Gerard Roza
Lia Colijn
Vera de Heus
Mari van Zanten
Rowy Raams
Arja Groenenberg
Ina Heijstek en Arja Groenenberg
1. Jeugdwerk; 2. Onderhoud gebouwen
Voor groep 1 t/m 8.
Arie Straver (bereikbaar op 0610676764)

Avondgebed: woensdag 12 december, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 16 december 2018: 3e zondag van Advent
10.00 uur:

Thema: Gods stilte (-centrum). ‘Wees stil voor God, de HEER, de dag van de HEER is nabij.’
(Sefanja 1:7a); ‘In zijn liefde zal Hij zwijgen’ (uit Sefanja 3:17)‘ Schriftlezingen: passages uit de
profeet Sefanja.

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

ds. R.A. Wouda
Piet Versteeg
Jan van der Schuit
Yfke Groenevelt
Erik Kraaij
Martijn Bot
Fleur Groenenberg
Yvonne Colijn en Corina van Vugt
1. Diaconie 2. Onderhoud orgel
Voor groep 1 t/m 8. Er is tienerdienst.
Dick de Peuter (bereikbaar op 0610676764)

ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland, Almkerk
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.J. van der
Pijl-van Breugel.
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MEDEDELINGEN
Belijdeniscatechese: maandag 10 december, 19.30-21.00 uur, in de pastorie
Gesprekskring: dinsdag 11 december, 9.30–11.00 uur, bij Herma Wouda, Kerkweg 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 bekijken en bespreken een aangrijpende aflevering van ‘De
Verwondering’ waarin het gaat over hoe je compassie kunt hebben met iemand die ervoor gezorgd heeft dat jij
voor het leven gehandicapt bent. Iedereen is van harte welkom! Kom ook (een keer) in onze kring! Voor meer
info kun je bellen met Elly Polak (403473).
Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis: dinsdag 11 december, 10.00-11.00 uur (ontvangst vanaf
9.45 uur). Leiding: ds. M.F. Meeder-van Hof
Tienercatechese: dinsdag 11 december, 19.00-20.00 uur, De Inloop
Basiscatechese: woensdag 12 december, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
Wijkoverleg: woensdag 19 december, 19.45 uur, De Hoeksteen (voor wijkouderlingen en predikanten)
Kerstmaaltijd: donderdag 14 december, van 17:00 tot 20:00 uur. Voor alle kinderen van basisschool groep
en1 t/m 2de klas VO. Op deze avond gaan we met elkaar een heerlijke warme maaltijd eten en uiteraard wat
leuks doen. Je mag je hiervoor opgeven voor 12 december via jeugdclub-gk-nieuwendijk@outlook.com of 0612718995. Aanmelding (naam + geboortedatum) graag voorzien van mobiel nummer en/of mailadres.
Kindertheater Vrolijk geeft kerstvoorstelling!
Zaterdag 22 december komt kindertheater ‘Vrolijk’ naar de Hervormde Kerk in Nieuwendijk. Jan Marcel komt
deze avond met zijn buikspreekpoppen Paula en Bongo de kerstboodschap vertellen. Kom lachen, leren en
genieten! Waar: Hervormde kerk, Nieuwendijk Tijd: 18.30 uur Toegang: Gratis (collecte bij de uitgang)
Rouwgroep: Voor wie? Mensen die een echtgeno(o)te, partner, (klein)kind, vader, moeder, broer, zus of een
goede vriend(in) verloren hebben. Doel: Samen praten over hoe we het verlies van een dierbare kunnen
doorléven en met dit verlies verder kunnen leven. Data: In de maanden januari, februari en maart een viertal
bijeenkomsten in overleg met de deelnemers. Zie voor meer info Kerkklanken november. Aanmelden: Graag
voor 15 december , ds. Ria Meeder - van Hof, tel. 0345-619932 e-mail: mfmdhof@hotmail.com
Kerstbomen verkoop Hervormde kerk.
De Hervormde kerk verkoopt ook dit jaar weer prachtige kerstbomen. We bezorgen de boom gratis bij u thuis!
vrijdag 14 december van 18.30u tot 21.00u / zaterdag 15 december van 9.00u tot 15.00u.
KERSTVIERING. De zusterkring en de Hervormde vrouwenbond nodigen alle ouderen onder ons van harte uit
voor de kerstviering in het Tavenu. Deze viering is op maandag 17 december en begint om 14.30 uur. We
kijken uit naar uw komst en heten u van harte welkom.
Kerstpakkettenactie.
De komende drie weken staat de bak die bestemd is voor deze actie weer in de hal. Daar mogen de briefjes in
met de namen van mensen die u/jij kent en die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een financiële
bijdrage mag ook altijd. Omzien naar elkaar. Deze actie loopt tot zondag 16 december.
KERSTMARKT: Op zaterdag 15 december is er weer de jaarlijkse kerstmarkt. Het is van 9.00 (!) uur tot
15.00 uur. Dus niet vanaf 9.30 uur zoals eerder vermeld. We zijn hiervoor op zoek naar: hazelaar, krulwilg,
taxus, diverse conifeergroen, pinus en skimia. Heeft u in de tuin nog bomen of struiken staan die gesnoeid
moeten worden: denk aan ons. Wij komen dit graag bij u ophalen. Ook kunnen we natuurlijk nog kerstspullen
gebruiken. U kunt dit kwijt op maandag 10 december in De Inloop in de kerk of bij Marjo Straver,
Biesboschstraat 15, tel.nr. 401168.
Kindertheater: Op zondag 23 december (om 16 uur) zal kindertheater “knettergek” een kerstvoorstelling
komen geven.
HERDERSTOCHT: Op donderdag 20 december zal er weer een herderstocht worden gehouden. Het
engelenkoor in de kerk kan nog zangers gebruiken! Niet repeteren, maar bekende kerstliederen zingen.
Voor alle spelers: donderdag 13 december tussen 19.00 en 20.00 uur kun je in de Gereformeerde kerk kleding
voor de herderstocht ophalen. Op vrijdag 28 december tussen 19.00 - 20.00 uur de kleding graag weer in de
kerk inleveren. Er zijn nog kaartjes.....op te halen bij Hanneke de Peuter.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 13 december, 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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