Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 2 december 2018

De dienst van deze zondag 2 december 2018: 1e zondag van Advent
‘Tot U, HEER, hef ik mijn ziel op;
mijn God, op U vertrouw ik.’
‘De eerste kaars mag aan,
(David, in Psalm 25:1-2a)
de aarde wacht op het licht.
Mensen die in het donker staan
krijgen een hemels bericht.
10.00 uur:

Thema: Breaking News uit de hemel. Schriftlezingen: Romeinen 13:11-14 (leefregel);
Openbaring 1:9-11 en 5:1-14. Liederen: Lied 444 (Schoollied van de week); Psalm 25:1,2; Lied
458 (3x); Psalm 25:3; Lied 286; Lied 826; Lied 452 en Lied 726.

Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:
Aansteken adventskaars:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
Gerard Westerlaken
Daniël Grobecker
Meaghan van der Sloot
Liane Ippel
Arie Strik
Adri van Esch
Janny de Graaf en Thea Hoeke
1. Algemeen kerkelijke arbeid 2. Kosten energie
voor de Groepen 1 t/m 8. Er is ook Tienerdienst
Theo Dekker (bereikbaar op 0610676764)

Avondgebed: woensdag 5 december, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 9 december 2018: 2e zondag van Advent
10.00 uur:
Thema: Johannes de do(m)per. Schriftlezingen: Maleachi 3:1-4 en Lucas 3:1-20.
Voorganger:
ds. R.A. Wouda
Organist:
Gerard Roza
Ouderling van dienst:
Lia Colijn
Koster:
Mari van Zanten
Beamist:
Rowy Raams
Lector:
Arja Groenenberg
Gastvrouwen:
Ina Heijstek en Arja Groenenberg
Collecten:
1. Jeugdwerk 2. Onderhoud gebouwen
Kindernevendienst:
Voor groep 1 t/m 8.
Beheerder:
Arie Straver (bereikbaar op 0610676764)
ZIEKEN,
Leids Universitair Medisch Centrum:
J. van Nordennen; evt. post kan het best naar (/via) het thuisadres verstuurd worden.
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland, Almkerk
D. Tolenaars-Groeneveld Afd. Guldenroede, k. 117
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
BLOEMENGROET: De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar Mw. G. van
Noorloos-van der Wiel. De maandelijkse bloemengroet gaat naar Mevr. M.C. v.d. Stelt v.d. Wiel in Altenahove
te Almkerk.
MEDEDELINGEN
Moderamen: dinsdag 4 december, 19.45 uur, De Hoeksteen
Belijdeniscatechese: maandag 10 december, 19.30-21.00 uur, in de pastorie
Tienercatechese: dinsdag 11 december, 19.00-20.00 uur, De Inloop
Basiscatechese: woensdag 12 december, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
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Rouwgroep
Voor wie? Mensen die een echtgeno(o)te, partner, (klein)kind, vader, moeder, broer, zus of een goede
vriend(in) verloren hebben. Doel: Samen praten over hoe we het verlies van een dierbare kunnen doorléven
en met dit verlies verder kunnen leven. Data: In de maanden januari, februari en maart van 2019 een viertal
bijeenkomsten in overleg met de deelnemers. Zie voor meer info Kerkklanken november. Aanmelden: Graag
voor 15 december , ds. Ria Meeder - van Hof, tel. 0345-619932 e-mail: mfmdhof@hotmail.com
Kerstbomen verkoop Hervormde kerk.
De Hervormde kerk verkoopt ook dit jaar weer prachtige kerstbomen. Kom gezellig langs onder het genot van
een bakje koffie of warme chocolademelk en zoek ondertussen uw mooiste boom uit We bezorgen de boom
gratis bij u thuis! Ook worden er tijdens het tweede weekend heerlijke oliebollen van bakkerij vd Perk verkocht.
Vrijdag 7 december van 18.30u tot 21.00u /Zaterdag 8 december van 9.00u tot 15.00u / Vrijdag 14 december
van 18.30u tot 21.00u / Zaterdag 15 december van 9.00u tot 15.00u.
Kerstpakkettenactie.
De komende drie weken staat de bak die bestemd is voor deze actie weer in de hal. Daar mogen de briefjes in
met de namen van mensen die u/jij kent en die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een financiële
bijdrage mag ook altijd. Omzien naar elkaar. Deze actie loopt tot zondag 16 december.
Bestemming deurcollecte van volgende week zondag 2 december.
Het laatste kwartaal van dit jaar zal de opbrengst bestemd zijn voor MAF.
MAF is er voor mensen die in afgelegen gebieden leven; met 130 vliegtuigen en communicatiemiddelen maakt
MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller,
efficiënter en veiliger hun werk. MAF maakt hen bereikbaar voor Gods Liefde! www.maf.nl
Zien wij elkaar donderdagavond?
Want donderdagavond 6 december is dé avond van de ledenvergadering! En, het is natuurlijk hartstikke leuk
als er vanuit de gemeente belangstelling is voor deze avond. Er staan namelijk boeiende onderwerpen op de
agenda, waar u en jij over mee mag praten, denken en beslissen. In de hal van de kerk zijn de benodigde
stukken te vinden. Dus, niet twijfelen, maar komen! Tot donderdag! De kerkenraad.
Geef hulpdiensten de ruimte!
Het is de laatste tijd een enkele keer voorgekomen, dat er vanwege de geparkeerd staande auto’s op de
Kerkweg, onvoldoende ruimte overblijft om ‘snel en soepel’ te kunnen passeren. Vooral voor uitrukkende
hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie) is dit natuurlijk een ongewenste situatie. Laten we er met elkaar
voor zorgen dat de hulpdiensten de benodigde ruimte krijgen. De kerkenraad.
KERSTMARKT: Op zaterdag 15 december is er weer de jaarlijkse kerstmarkt. Het is van 9.30 uur tot 15.00.
We zijn hiervoor op zoek naar: hazelaar, krulwilg, taxus, diverse conifeergroen, pinus en skimia. Heeft u in de
tuin nog bomen of struiken staan die gesnoeid moeten worden: denk aan ons. Wij komen dit graag bij u
ophalen. Ook kunnen we natuurlijk nog kerstspullen gebruiken. U kunt dit kwijt op maandag 10 december in
De Inloop in de kerk of in de Sinterklaasweek bij Marjo Straver, Biesboschstraat 15, tel.nr. 401168.
Kindertheater: Op zondag 23 december (om 16 uur) zal kindertheater “knettergek” een kerstvoorstelling
komen geven. Ze hebben ons al wat liedjes doorgegeven die gespeeld worden, misschien leuk als de
kinderen het vast een keer beluisteren of leren zodat we al lekker mee kunnen zingen.
* He hallo - https://www.youtube.com/watch?v=_VOyD5EyqaU
* Wereldnieuws - https://www.youtube.com/watch?v=ex_sg57p0r4
* Immanuel - https://www.youtube.com/watch?v=wU7Bs1V0nRY
* Goed nieuws - https://www.youtube.com/watch?v=MKuNdnGkyIw
* Als ik een herder was geweest - https://www.youtube.com/watch?v=5cCIizuOCog
* Vrolijk kerstfeest iedereen - https://www.youtube.com/watch?v=MSLL6sLx9Lk

HERDERSTOCHT: Op donderdag 20 december zal er weer een herderstocht worden gehouden.
Vanaf 17.30 uur vertrekt er om de 6 minuten een groep van 24 personen o.l.v. een herder vanaf het grote
plein van de Regenboogschool. Om dit avontuur mee te beleven, dient u een gratis kaartje af te halen
op zondag 2 december van 11.15 - 12.00 uur in de hal van de Gereformeerde en de Hervormde Kerk.
Iedereen is van harte welkom! Ook om bekende kerstliederen mee te zingen in onze kerk tijdens de tocht.
Aanmelden bij Hanneke de Peuter: h.d.peuter@hccnet.nl.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 6 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
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