Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 24 november 2019

De dienst van zondag 24 november 2019: Voleindingszondag (laatste zondag kerkelijk jaar)
10.00 uur:

Schriftlezingen: Psalm 22, Openbaring 21: 1-4
Liederen: Lied 601: 1 en 2; Psalm 139:1,4,9; Lied 726: 1,5,6;Lied 935; Lied 753;;Lied 90 a; Lied
730; Lied 727: 1,2, 4, 10; “Ga maar gerust”
Voorganger:
Muzikale medewerking:
Ouderling van dienst:
Lector:
Beamist:
Koster:
Gastvrouwen:
Voor de jeugd:
Collecten:
Beheerder:

Ds. M.F. Meeder- van Hof
Karin van Andel
Jaap van Elzelingen
Adri van Esch
Stef Bakker/Jan van Erp
Liane Ippel-Erik Kraaij (06-54296201)
Linda Dekker en Hannie van Breugel
KND: groep 1 t/m 4 Angela; 5 t/m 8 Pauline
Tienerdienst: Erik ; Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar.
1. Onderhoud gebouw; 2. ZWO
Arie Straver (bereikbaar op: 06-10676764)

De dienst van volgende week zondag 1 december 2019:
10.00 uur:
Voorganger:
Ds. A van Alphen, Haastrecht
Muzikale medewerking:
Gerard Roza
Ouderling van dienst:
Daniël Grobecker
Lector:
Annelies Kraaij
Beamist:
Jeroen den Dekker
Koster:
Cees de Rooij (06-53405911)
Gastvrouw- en heer:
Ina Heijstek en Tus Heijstek
Voor de jeugd:
KND: groep 1 t/m 4 Anita; 5 t/m 8 Pauline
Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar.
Collecten:
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2. Kosten energie
Beheerder:
Dick de Peuter (bereikbaar op: 06-10676764)
Wij gedenken:
Pieternella Adriana (Nel) Pruissen–van Wijngaarden,
Jacob (Jaap) van Bruggen,
Dirkje (Dir) Van de Laan–van Maastrigt – van Noorloos,
Jacoba Hendrika (Coby) Ippel-van Putten,
Josina Sijke (Sientje) Dekker–van der Mijden,
Marinus (Rinus) van Burgel,
Leendert Willem Dingeman (Leo) Vink,
Dina Tolenaars – Groeneveld,
Johan Cornelis (Broer) van der Stelt,
Antonia (Tonia) van Oord - van Daalen,
Ida van Putten - van Steenis,

2 april 2019, 88 jaar
11april 2019, 98 jaar
21 april 2019, 82 jaar
22 april 2019, 80 jaar
20 mei 2019, 87 jaar
15 juli 2019, 74 jaar
1 augustus 2019, 83 jaar
18 augustus 2019, 87 jaar
6 september 2019, 83 jaar
10 oktober 2019, 89 jaar
3 november 2019, 78 jaar

BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan, als groet van de gemeente, naar dhr. en mw. T. Visser-van Noorloos
ZIEKEN
De Hoogstraat revalidatie, Rembrandts kade 10, 3583 TM Utrecht
Ans Niggelie-Hoeke, Afdeling C2-300, kamer 317,
Revalidatiecentrum Breda, Brabantlaan 1, 4817 JW Breda
Nella van der Leeden- de Pender, Kamer 15 (geen bezoek)

MEDEDELINGEN
Geboren:
18 november Lise Marianne Elisabeth, dochter van Henri en Marjolein Verhagen- van den Berg, Kafappel 13
21 november Pepijn Willem Hendrik, zoon van Niels Colijn en Ascha Colijn – van Arendonk.
Ouderenkring: Het Steunpunt, v.d. Steltstraat 16a, donderdag 28 november 14.30 uur o.l.v. ds. M.F. Meeder
Vergadering wijkouderlingen: dinsdag 26 november aanvang 20.30 uur in de Hoeksteen
Pastorie: Voor het opknappen van de pastorie zoeken we nog enkele vrijwilligers. Voor meer informatie of
aanmelden kunt u zich wenden tot Eli Vos, tel: 06 - 38899154.
Nieuwsbriefmakers: Wie wil het team van Nieuwsbriefmakers komen versterken? Meer informatie of jezelf
opgeven kan via een mailtje naar Heidi Oldenburg: j.oldenburg@hetnet.nl
Kerstbomen verkoop Hervormde kerk.
De Hervormde Kerk verkoopt ook dit jaar weer prachtige kerstbomen. Kom gezellig langs onder het genot van
koffie of warme chocolademelk en zoek ondertussen uw mooiste boom uit! U heeft de keuze uit diverse
soorten bomen. We bezorgen de boom gratis bij u thuis! Buiten Nieuwendijk vragen we een vergoeding van
€2,50. Ook worden er op de zaterdagen heerlijke oliebollen van bakkerij van der Perk verkocht!
Data: 6 december van 08.30 uur tot 21.00 uur / 7 december van 08.30 uur tot 15.00 uur
13 december van 18.00 uur tot 21.00 uur / 14 december van 08.30 uur tot 12.00 uur
Vrouwengespreksgroep " In Christus Een": Woensdag 27 november willen we weer bij elkaar komen.
Deze keer bij Adri van Esch. Wij gaan met elkaar aan de praat over een ingezonden stukje dat in Kerkklanken
van oktober 2019 staat op blz. 17 en 18 dat heet "In het land waar ik woon..." onder het kopje EN VERDER.
Graag bijbeltje en liedboek meenemen.
Tiener film avond 10 januari - vooraankondiging
Na een meer dan geslaagde lasergame avond is het weer tijd voor een nieuwe activiteit. Deze keer een
filmavond voor alle tieners van 12 t/m 16 jaar op het voortgezet onderwijs. Vrijdagavond 10 januari kunnen
jullie alvast in jullie agenda zetten. Nadere details volgen! René en Anja Dekker
Nieuws van Gambia Child
A.s. dinsdag 26 november vertrekken Mary Rijneveld en Francien Smits weer richting Gambia.
Het operatieproject is dan al gestart. In die week worden ongeveer 20 kinderen geopereerd aan hun
misvormingen van de benen. Na de operatie worden ze voor 6 weken verzorgd in een opvanghuis. Het zal
een grote drukte worden maar we doen dit weer heel erg graag. Na deze 6 weken zijn de kinderen voor de
rest van hun leven niet meer gehandicapt. We zijn dankbaar dat we door uw hulp dit werk kunnen en mogen
doen!
Wereldwinkel:
Donderdagmiddag 28 november a.s. is vanaf 13.30 tot 16.00 uur weer de maandelijkse
verkoopmiddagmiddag van de Wereldwinkel. U kunt hier dan ook terecht voor aankoop van collectebonnen.
Inloopmoment gemeenteleden op kerkenraadsvergadering
Op 4 december is een inloopmoment ingepland. Naast het bespreken van de conceptbegrotingen 2020 van
het CvK, de Diaconie, de ZWO en de Wereldwinkel, komt het agendapunt beroepingswerk aan de orde,
waarbij de voortgang en het tijdspad wordt besproken. De vergadering begint om 19.45 uur. Na de opening
worden genoemde punten behandeld. Naar verwachting zal de ‘open’ vergadering om ongeveer 21.00 uur
worden afgesloten. De betreffende cijfers en de vastgestelde profielschetsen van de te beroepen predikant en
de gemeente worden vanaf zondag 24 november in de hal van de kerk voor de gemeenteleden beschikbaar
gesteld. U en jij bent vanzelfsprekend meer dan welkom. Hopelijk tot dan! De kerkenraad.
Samen eten: De eerst komende maaltijd is op 24 november. We gaan om 18.00 uur aan tafel, maar u bent
welkom vanaf 17.00 uur. De kosten zijn € 9,- per maaltijd van 3 gangen.
Is de tafel vol dan kunnen we u opschrijven voor 19 januari bij Betty en Dinand Bosch, Dwarssteeg nr. 7
Lijn van der Wiel-Janson 0183-409199 /Nel Janson van der Wiel 06-51837858 /Rijksweg 94 te Nieuwendijk
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 28 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

Extra lied:
“Ga maar gerust” (Tekst: Sytze de Vries, melodie J. Sibelius “Ik bouw op U”
Evangelische Liedbundel Lied 246)
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.

