Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 8 december 2019

De dienst van zondag 8 december 2019:
10.00 uur:

Voorzang: Lied 451:1,2,3; Psalm 72:1,6; Gez.26:1, 4 (LvK'73); Kinderlied; Schriftlezing: Micha
4:1-5 Lied 447; Schriftlezing: Matth.3:1-12 ; Lied 456b : 1,2,5,8; Lied 440:1,4; Slotlied: Ps.72:7
Voorganger:
Muzikale medewerking:
Ouderling van dienst:
Lector:
Beamist:
Koster:
Gastvrouwen:
Adventskaars:
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
Dex Kiezenbrink steekt de adventskaars aan en leest gedicht voor
KND: groep 1 t/m 4 Marije; 5 t/m 8 Ilona en Marleen
Tienerdienst: Lisa Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar.
1 Jeugdwerk.; 2. Onderhoud Gebouw
Jan van Erp (bereikbaar op: 06-10676764

De dienst van volgende week zondag 15 december 2019:
10.00 uur:

18.30 uur:

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

Ds. W. Bisschop, Breda
Jaco van de Werken
Marjolien Bot-van der Stelt
Fleur Groenenberg
Gerard de Graaf
Erik Kraaij (06-13374273)
Corina van Vugt en Yvonne Colijn
Iris Verhoeven steekt de adventskaars aan en leest gedicht voor
KND: groep 1 t/m 4 Angela; 5 t/m 8 Marleen
Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar.
1 Diaconie; 2. Onderhoud Orgel
Jan Moree (bereikbaar op: 06-10676764)

Voorganger:
Muzikale medewerking:
Ouderling van dienst:

Ds. P. van Helden
Keetje Lindner, viool en Koen Lindner, cello
Cor Polak

IN MEMORIAM Alida de Rooij
Op 29 november overleed Alida de Rooij - Scheffers, sinds 10 januari 1993 weduwe van Dirk de Rooij.
De dankdienst voor haar leven was 4 december in de aula aan de Zandsteeg daarna werd zij naar haar
laatste rustplaats gebracht. Vanmorgen wordt Alida in de dienst herdacht. Het lied na het IM is Lied 416.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan, als groet van de gemeente, naar dhr en mw. J. Ouwerkerk-Oerlemans.
ZIEKEN
De Hoogstraat revalidatie, Rembrandts kade 10, 3583 TM Utrecht
Ans Niggelie-Hoeke, Afdeling C2-300, kamer 317,
mw. Nella van der Leeden - de Pender is weer thuis.
MEDEDELINGEN
Overleden: 5 december 2019 Mw. Jannigje Biesheuvel- Smits op de leeftijd van 91 jaar, echtgenote van Stef
Biesheuvel. Gelegenheid tot condoleren dinsdag 10 december tussen 19.30 uur en 20.30 in de aula aan de
Zandsteeg. De afscheidsdienst zal gehouden worden op woensdag 11 december om 13.30 uur in de aula aan
de Zandsteeg, aansluitend de begrafenis.

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. 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. Er zal 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. 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!
Rondom het beroepingswerk
Tijdens het redelijk bezochte ‘Inloopmoment’ van de kerkenraadsvergadering van jongstleden 4 december
werden de door de kerkenraad vastgestelde profielschetsen van de gemeente en de te beroepen predikant
toegelicht. De aanwezige gemeenteleden gaven aan zich te kunnen vinden in de opgestelde profielen.
Vervolgens werd een uitleg gegeven over het vervolg van de procedure en het daaraan gekoppelde tijdspad.
Aansluitend op dit ‘inloopgedeelte’ heeft de kerkenraad het voorstel vanuit het Moderamen omtrent de
samenstelling van de beroepingscommissie besproken en positief beoordeeld. De genoemde gemeenteleden
worden de komende week benaderd, waarbij de vraag wordt gesteld of zij zich kunnen vinden in de
betreffende profielen en in aansluiting daarop in de beroepingscommissie willen plaatsnemen. In de
kerkraadsvergadering van 8 januari hopen we de beroepingscommissie te installeren en aan de gemeente te
presenteren. De kerkenraad.
Gesprekskring
Het is goed om met elkaar na te denken over geloofsonderwerpen die ons bezig houden.
Als gesprekskring komen we elke 2e donderdag van de maand van 9.30-11.00 uur bij één van
de leden thuis bij elkaar. De volgende bijeenkomst is donderdag 11 december bij Wilma Koekkoek,
Dwarssteeg 10.We behandelen hoofdstuk 2 uit het boek 'Het Onzevader'.
Iedereen is van harte welkom, dus sluit je aan en doe (een keer) mee! Elly Polak, tel: 403473
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 16 december en begint om 14.30 uur. Als er onder u
zijn die niet uitgenodigd zijn weet dat u van harte welkom bent. De collecte is voor de ouderen in Moldavië.
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.
Geloven doe je samen-gespreksgroep.
De tweede avond van dit seizoen zit er op. Met elkaar hebben we gesproken over hoop aan de hand van
Psalm 43. Blij zijn we met twee nieuwe mensen en hun inbreng! De geplande avonden zijn verplaatst van de
donderdag- naar de dinsdagavonden. De eerstvolgende samenkomst is dus op dinsdag 10 december a.s. bij
Tus en Ina Heijstek, Cactusstraat 21. Voor de komende avonden: dinsdag 7 januari en dinsdag 4 februari.
Van harte welkom om (een keertje?) aanwezig te zijn!
Stiltecentrum en breicafé
Openingstijden in december: 12 dec. gesloten/19 december geopend/ 26 dec en 2 jan. gesloten
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 12 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

