Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 1 december 2019

De dienst van zondag 1december 2019:
10.00 uur:

Voorzang: Lied 22; Lied 442: 1; Lied 442: 2; Lied 435: 1, 2, 4; Kinderlied: We gaan voor even uit
elkaar; Schriftlezing: Richteren 13; : Lied 130: 3 en 4; Schriftlezing: Lucas 1: 26 t/m 32a;
Lied 433: 1, 2 en 5; Lied 439 vers 1, 2, 3, 4; Slotlied: Lied 444
Voorganger:
Muzikale medewerking:
Ouderling van dienst:
Lector:
Beamist:
Koster:
Gastvrouw- en heer:
Voor de jeugd:
Collecten:
Beheerder:

Ds. A van Alphen, Haastrecht
Gerard Roza
Daniël Grobecker
Annelies Kraaij
Jeroen den Dekker
Cees de Rooij (06-53405911)
Ina Heijstek en Tus Heijstek
KND: groep 1 t/m 4 Anita; 5 t/m 8 Pauline
Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar.
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2. Kosten energie
Dick de Peuter (bereikbaar op: 06-10676764)

De dienst van volgende week zondag 8 december 2019:
10.00 uur:

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

Ds. A.W. Mol, Hendrik Ido Ambacht
Gerard Westerlaken
Jan van der Schuit
Wim Pellekaan
Martijn Bot
Dick de Peuter (0183-402318)
Teunie van de Sommen en Thea de Rooij
KND: groep 1 t/m 4 Marije; 5 t/m 8 Huub
Tienerdienst: Lisa Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar.
1 Jeugdwerk.; 2. Onderhoud Gebouw
Jan van Erp (bereikbaar op: 06-10676764)

BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan, als groet van de gemeente, naar dhr. G. Oldenburg.
De maandelijkse bloemengroet gaat naar Mw. E. Versteeg van Vuuren in Goezate te Werkendam.
ZIEKEN
De Hoogstraat revalidatie, Rembrandts kade 10, 3583 TM Utrecht
Ans Niggelie-Hoeke, Afdeling C2-300, kamer 317,
mw. Jannie voor den Dag - Venderbos, Amaryllishof 13 is weer thuis, geen bezoek
MEDEDELINGEN
Ontmoetingsmorgen: 3 december in het Jan Biesheuvel Dijkhuis o.l.v. ds. M.F. Meeder - van Hof, van
10.00 - 11. 00 uur.
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
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

Kerstmarkt
Op zaterdag 14 december is er weer de jaarlijkse kerstmarkt. Zoals u van ons gewend bent zal er weer een
heel scala aan bloemstukjes en kerstaccessoires uitgestald staan. We hebben zowel modern als de iets
klassiekere bloemstukken, zowel groot als klein. Er zit altijd wel iets voor u bij. Het is van 's morgens 10.00
uur tot 15.00 's middags. Het is zeker de moeite waard om hier eens een kijkje te gaan nemen. We zijn
hiervoor weer op zoek naar: hazelaar, krulwilg, pinus en skimia. Ook kunnen we natuurlijk nog kerstspullen
gebruiken die nog mooi en heel zijn voor een 2e ronde. U kunt dit kwijt op maandag 9 december in De Inloop
in de kerk. U kunt op de kerstmarkt ook terecht voor een bakje koffie met een lekker baksel. Voor dit lekkere
baksel zoeken we mensen die een appeltaart of cake o.i.d. hiervoor willen bakken. Dit baksel kunt u e.v. al op
vrijdag van 's morgens 9.00 tot 's middags 15.00 uur brengen in de kerk.
Graag tot ziens op de Kerstmarkt!
Kerstpakkettenactie
Ook dit jaar willen wij als diaconieën van beide kerken de kerstpakkettenactie weer onder de aandacht
brengen. Tot zondag 15 december mag u/jij weer namen van degene die wel een steuntje in de rug kunnen
gebruiken op een briefje schrijven en in de daarvoor bestemde bak stoppen die in de hal van de kerk zal staat.
Het verzoek vanuit de diaconie is om alleen mensen aan te dragen die in Nieuwendijk wonen, U mag natuurlijk
wel een gemeentelid aandragen buiten Nieuwendijk. Omzien naar elkaar een taak voor ons allemaal.
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
Avonddienst 15 december
Zondag 15 december een bijzondere avonddienst met dominee/dichter P. van Helden. Gedichten afgewisseld
met muziek door Keetje Lindner, viool en Koen Lindner, cello.
De dienst begint om 18.30 uur en na afloop is er koffie en thee. Van harte welkom!
Stiltecentrum en breicafé
Openingstijden in december: 5 dec. Geopend /12 dec. gesloten i.v.m. kerststukjes maken voor de kerstmarkt
19 december geopend/ 26 dec en 2 jan. Gesloten
BIBS model (Belangstelling, Informatie, Betrokken, Samen)
Op woensdagavond 4 december wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld het eerste gedeelte van de
kerkenraadsvergadering bij te wonen. Tijdens dit zogenaamde ‘Inloopmoment’ worden de conceptbegrotingen
2020 behandeld, maar komt bovenal het agendapunt beroepingswerk aan de orde, waarbij de voortgang en
het tijdspad wordt besproken. Wij vinden het ontzettend belangrijk de gemeente bij alle lopende
ontwikkelingen te betrekken. Belangstelling tonen, informatie delen, betrokken zijn en samen werken aan de
toekomst van onze kerk. Kortom, laten zien dat het BIBS- model op ons lijf geschreven is.
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 stukken voor de
vergadering liggen in de hal van de kerk. U en jij bent vanzelfsprekend meer dan welkom.
Enquête Kerkklanken
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.
Samen eten: De eerst komende maaltijd is op 19 januari bij Betty en Dinand Bosch, Dwarssteeg nr. 7.
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. Lijn van der Wiel-Janson 0183-409199 /Nel Janson van der Wiel 06-51837858
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 5 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

