Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 15 december 2019

De diensten van zondag 15 december 2019: 3e zondag Advent
10.00 uur:

Voorzang: Lied 441: 1 en 2; Psalm 85: 1; Psalm: 85: 3 en 4; Schriftlezing: Micha 6: 1-8;
Lied 992; Schriftlezing: Lucas 1: 29-38; “Geef licht” door Stef Bos; Slotlied: 439: 1 en 2
Voorganger:
Muzikale medewerking:
Ouderling van dienst:
Lector:
Beamist:
Koster:
Gastvrouwen:
Adventskaars:
Voor de jeugd:
Collecten:
Beheerder:

18.30 uur:

Voorganger:
Muzikale medewerking:
Ouderling van dienst:

Ds. W. Bisschop, Breda
Jaco van de Werken
Marjolein 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)
Ds. P. van Helden
Keetje Lindner: altviool, Koen Lindner: cello,
Hanneke de Peuter: piano
Cor Polak

De diensten van volgende week zondag 22 december 2019: 4e zondag Advent
10.00 uur:

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

16.00 uur:

dhr. Pierik
Karin van Andel
Hugo Groeneveld
Dirk Ruiter
Niels van Kleij
Cees de Rooy (06-53405911)
Marry van Pelt en Wilma Koekkoek
Yfke Groeneveld steekt de adventskaars aan en leest gedicht voor
KND: groep 1 t/m 4 Sandra en Thirza ; 5 t/m 8 Jarco en Henri
Tienerdienst: Inge. Er is crèche voor de kinderen tot 4 jaar.
1 Algemeen Kerkelijke Arbeid ; 2. Algemeen Kerkelijke Arbeid
Theo Dekker (bereikbaar op: 06-10676764)

Kinderkerstmusical: "De wonderlijke kerstdroom"
Kom kijken en luisteren wat een groep kinderen onder leiding van Heleen, Jeanet en Roelinde
heeft ingestudeerd. Iedereen is van harte welkom.

IN MEMORIAM: Janny Biesheuvel - Smits, echtgenote van Stef Biesheuvel.
Op 5 december overleed Jannigje Biesheuvel - Smits op de leeftijd van 91 jaar. De dienst van Woord en
Gebed werd gehouden 11 december in de aula aan de Zandsteeg.
Daarna werd ze naar haar laatste rustplaats gebracht. Vanmorgen wordt Janny in de dienst herdacht.
Het Lied na het IM is Lied 416: 1,3,4
.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan, als groet van de gemeente, naar Mw. A. Groeneveld-van Putten.
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
Pleinzang
Na de Kerstviering op De Regenboogschool is er op donderdag 19 december vanaf 19.45 uur een samenzang
van Kerstliederen o.l.v. ONS op het schoolplein. Iedereen van harte welkom.
Wereldwinkel
Donderdag 19 december is vanaf 13.30 tot 16.00 uur weer de maandelijkse verkoopmiddagmiddag van de
Wereldwinkel. Dit is de laatste verkoopmiddag van het jaar 2019. Vanaf januari 2020 zijn wij er weer op elke
vierde donderdagmiddag van de maand. U kunt hier dan ook terecht voor aankoop van collectebonnen.
Kerstfeest 2019
Ook dit jaar willen wij onze kerk weer voorzien van de nodige kerstversieringen.
De planning is om hiermee op donderdag 19 december a.s. mee te gaan starten!
Bij genoeg hulp zal één en ander ongeveer een ochtend in beslag nemen, aanmelden is niet nodig.
Kom gezellig langs ook al heb je maar een paar uurtjes tijd.
Radio Zonneschijn,
Op 26 december en 2 januari is er geen uitzending van radio Zonneschijn. 19 december is een kerst
uitzending.9 januari beginnen weer en wordt dan verzorgd door Jacqueline Westerlaken en Jan Noordam.
Nieuwsbrief in nieuw jasje
In overleg met de nieuwsbriefsamenstellers is er de afgelopen periode gewerkt aan een nieuwe opzet van de
nieuwsbrief. De reden hiervoor is de vaak overvolle nieuwsbrief, die door de ‘drukte’ niet leesbaarder wordt.
Op 4 december heeft de kerkenraad ingestemd met het voorgelegde ontwerp.
Vanaf januari wordt de nieuwsbrief in zijn nieuwe jasje gebruikt.
Takenpakket Jeugdouderling
Jeugdouderling Daniël Grobecker heeft om gegronde redenen en in goed overleg met het Moderamen het
besluit genomen zijn takenpakket tot het einde van het seizoen neer te leggen. De kerkenraad denkt na over
de mogelijkheden om in het resterende deel van het seizoen toch nog invulling aan het jeugdwerk te kunnen
geven. Het is de bedoeling om in januari de Jeugdraad voor een overleg bijeen te roepen.
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.
Adventsgedicht:

Vandaag branden drie kaarsjes, drie vlammetjes van licht,
vertellen van het Kind dat komt, is dát geen mooi bericht?

Stiltecentrum en breicafé
Openingstijden in december: 19 december geopend/ 26 dec en 2 jan. gesloten
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 19 december, 17.00 uur bij
Martijn van Vliet 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

