Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 10 november 2019

De dienst van deze zondag 10 november 2019:
10.00 uur:

Intochtlied: Psalm 108: 1 en 2; Klein Gloria; Lied: 364: 4, 5 en 6; Lied: 868: 2 en 5; Kinderlied:
We gaan voor even uit elkaar; Schriftlezing: Genesis 28: 10 - 19; Psalm 146: 3; Schriftlezing:
Johannes 1 : 43 -51 en Openbaring 3:20 t/m 4: 2; Lied: 405: 2 en 3; Lied 800: 1, 2 en 4;
Lied 885; Slotlied: Lied 422
Voorganger:
Muzikale medewerking:
Ouderling van dienst:
Lector:
Beamist:
Koster:
Gastvrouwen:
Voor de jeugd:
Collecten:
Beheerder:

Ds. B. de Graaf, Waalwijk
Karin van Andel
Elze Tinke
Arja Groenenberg
Niels van Kleij
Mari van Zanten (06-39638608)
Rika van Kappel en Sjany de Graaf
KND: groep 1 t/m 4 Lenneke; 5 t/m 8 Jarco en Henri
Tienerdienst: Lisa. Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar.
1 Avondmaal ; 2. Algemeen Kerkelijke Arbeid
Jan Moree (bereikbaar op: 06-10676764

Donderdag 14 november 14.30 uur: Heilig Avondmaal, in 't Steunpunt o.l.v. Ds. M.F. Meeder- van Hoff.
De diensten van volgende week zondag 17 november 2019: Heilig Avondmaal
10.00 uur:

18:30 uur:

Voorganger:
Muzikale medewerking:
Ouderling van dienst:
Lector:
Beamist:
Koster:
Gastvrouwen:
Voor de jeugd:
Collecten:
Beheerder:

ds. M.C. van der Zouwen, Sleeuwijk
Pieter Jan Lukas
Lia Colijn-Biesheuvel
Fleur Groenenberg
Martijn Bot
Eli Vos (06-38899154)
Mariet Scheffers en Wilma Scheffers
KND: groep 1 t/m 4 Lieke; 5 t/m 8 Ilona en Marleen
Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar.
1 Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2. Kosten energie
Theo Dekker (bereikbaar op: 06-10676764)

Zang- / themadienst

o.l.v. Hanneke de Peuter

BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet van de gemeente naar Mw. E.J. Kolijn-van der Pijl.
IN MEMORIAM: Ida van Putten – van Steenis
Op 3 november overleed Ida van Putten – van Steenis, echtgenote van Henk van Putten. Ida is 78 jaar
geworden. Na een dankdienst in de aula van Onderlinge Hulp afgelopen vrijdag, heeft de begrafenis van Ida
op de begraafplaats aan de Zandsteeg plaatsgevonden. We gedenken Ida vanmorgen en zingen daarbij Lied
885: Groot is uw trouw, o Heer.
ZIEKEN
De Hoogstraat revalidatie, Rembrandts kade 10, 3583 TM Utrecht
Ans Niggelie-Hoeke, Afdeling C2-300, kamer 317,
Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:
Mw. A. de Rooij - Scheffers, Guldenroede, Altenahove, Almkerk
Mw. G. van Pelt - van den Steenhoven is verhuisd naar Altenahove, afd. de Morgenster, kamer 105
Dhr. J. Kraaij is verhuisd naar afd. Akkerwinde, kamer 131.
Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21, 4818 CK Breda
Nella van der Leeden- de Pender, Unit 42, Kamer 2

MEDEDELINGEN
Kerkenraadsvergadering: woensdag 13 november, aanvang 19.45 uur.
Enquête Kerkklanken
De redactie van Kerkklanken wil graag weten wat u van ons kerkblad vindt. Daarom hebben we een enquête
opgesteld. De enquête is afgelopen week bij u thuisbezorgd, samen met het kerkblad. U zou ons erg helpen
als u de tijd neemt om de enquête in te vullen en in te leveren. Heeft u geen enquête gehad, of wilt u een extra
exemplaar voor uw gezinsleden? In de hal van de kerk liggen extra formulieren klaar.
Ook kunt u een exemplaar downloaden via onze website. Inleveren kan op de volgende manieren:
- In de hal van de kerk staat een speciale doos
- In de brievenbus van Dahliastraat 38
- Door de enquête in te scannen en digitaal toe te sturen naar ons e-mailadres redactie@gknieuwendijk.nl.
Uiterste inleverdatum: maandag 16 december a.s.
Avondmaal Collecte 17 november: Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de
universele christelijke kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd
door de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam menselijk
nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.
Mogen wij deze collecte dan ook van harte bij u/jou aanbevelen.
Radio Zonneschijn in nood!
Vorige jaar werd er aandacht gevraagd voor Radio Zonneschijn, omdat de commissie met enkele vacatures
kampte. Ook het aantal verzoeken was aan de magere kant. Na een wat mindere periode was er gelukkig
weer een stijgende lijn in het aantal verzoeken waar te nemen. Helaas zijn we nu weer terug bij af: twee
vacatures en weinig verzoekjes. Het is belangrijk dat de toch wel zéér gewaardeerde en goed beluisterde
uitzendingen wekelijks te horen zijn. De kerkenraad doet een beroep op gemeenteleden om de commissie te
hulp te komen. Enerzijds door de vacatures in te vullen en anderzijds door verzoekjes aan te vragen. Laten we
ervoor zorgen dat Radio Zonneschijn niet On Hold komt te staan.
Gesprekskring
De vrouwengesprekskring is weer gestart. Het is goed om met elkaar na te denken over geloofsonderwerpen
die ons bezig houden. We komen elke 2e donderdag van de maand van 9.30-1100 uur bij een van de leden
thuis bij elkaar. De volgende bijeenkomst is a.s. donderdag 14 november bij Jannie de Graaf, Griendstraat 1.
Contactpersoon: Elly Polak, tel: 403473. Stencils om mee te nemen liggen achter in de kerk.
Iedereen is van harte welkom, dus sluit je aan en doe (een keer) mee!
Geloven doe je samen:
Voel je welkom om (een keer) deel te nemen aan onze gesprekskring. De eerstvolgende avond is op dinsdag
12 november bij Hanneke de Peuter; inloop vanaf 19.45 uur en we starten om 20.00 uur, om 22.00 uur is de
avond wel afgerond. Informatie of aanmelden kan via: jokedewith1@outlook.com
Samen eten: Vindt u het ook wel eens gezellig om met meerdere mensen aan tafel te zitten en eet u meestal
alleen? We willen verschillende malen per jaar “samen eten “ organiseren. Gezellig eten met andere mensen
die ook meestal alleen eten. De kosten zijn €9 per maaltijd van 3 gangen.
De eerst komende maaltijd is op 24 november. We gaan om 6 uur aan tafel, maar u bent welkom vanaf 5 uur .
Als u/ jij interesse hebt bel dan even naar Lijn of Nel.
Is de tafel vol dan kunnen we u opschrijven voor 19 januari. We horen graag van jullie!
Lijn van der Wiel-Janson 0183-409199 /Nel Janson van der Wiel 06-51837858 /Rijksweg 94 te Nieuwendijk
Betty en Dinand Bosch willen ook meedoen met koken! Daarom is de maaltijd op 19 januari bij hen aan de
Dwarssteeg nr. 7,of, bij voldoende opgaves bij beide adressen.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 14 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

