Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 7 januari 2018

De dienst van deze zondag 7 januari 2018: 1e zondag van Epifanie / doop van de Heer
10.00 uur:

Nieuwjaars- en doopdienst. Thema: Basisonderwijs. Schriftlezingen: Jesaja 55:1-11
en Marcus 1:1-11. Voorzang: Lied 513. Overige liederen: Psalm 100; ‘Belijdenis’ (z.o.);
Dooplied ‘Verbonden met vader en moeder’ (Lied 105, GKN 2002); Lied 524; Lied 523;
‘Abba, Vader’ (Lied 1, GKN 2002) en Lied 835.
In deze morgendienst zal Rick Cornelis Arnold, zoon van Dennis en Karin van Beek
-van Breugel (Kastanjelaan 31, Woudrichem) de Heilige Doop ontvangen.
Voorganger:
Organist:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche

ds. R.A. Wouda
Gerard Westerlaken
Mari van Zanten
Niels Colijn
Tus Heijstek
Teunie van de Sommen en Thea de Rooy
1. Algemeen kerkelijke arbeid 2. Kosten energie 3. Deurcollecte
Voor de groepen 1 t/m 8. Er is tienerdienst
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder deze week: Jan van Erp, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-10676764.
Avondgebed: woensdag 10 januari 2018, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6).
De dienst van volgende week zondag 14 januari 2018: 2e zondag van Epifanie / Kana-zondag
10.00 uur:

Gezinsdienst.
Voorganger:
Organiste:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche

ds. M.F. Meeder-van Hof
Karin van Andel
Cees de Rooij
Arie Strik
Annelies Kraaij
Corina van Vugt en Yvonne Colijn
1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen
Voor de groepen 1 t/m 8.
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder deze week: Jan Moree, telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06-10676764.
IN MEMORIAM DIRK DE GRAAF
Op donderdag 28 december overleed Diederick Adrianus de Graaf, echtgenoot van Riet de Graaf-Groeneveld.
Dirk de Graaf is 65 jaar geworden. De begrafenis heeft woensdag 3 januari plaatsgevonden, na een
afscheidsdienst in de bedrijfsruimte aan de Gijsbertweg.
IN MEMORIAM HANS VAN DER STELT
Op woensdag 3 januari overleed Johannes van der Stelt, echtgenoot van Dina van der Stelt-Pruissen. Hans
van der Stelt is 88 jaar geworden. De afscheidsdienst is op maandag 8 januari, aanvang: 13.30 uur, in de aula
aan de Zandsteeg. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren.
ZIEKEN
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet van de gemeente naar Mw. J. Hoeke-van den Heuvel.

MEDEDELINGEN
Basiscatechese: maandag 8 januari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1). Deze catechese is bedoeld
voor kinderen uit de groepen 7 en 8 van de basisschool.
Moderamen: maandag 8 januari, vanaf 19.45 uur, in De Hoeksteen.
Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis:
dinsdag 9 januari, 10.00-11.00 uur; ontvangst vanaf 9.45 uur. Leiding: ds. N.M. van Ommeren
Tienercatechese II: dinsdag 9 januari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1). Deze catechese is
bedoeld voor jongeren uit de klassen 3 en 4 van het voortgezet onderwijs.
Tienercatechese I: woensdag 10 januari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1). Deze catechese is
bedoeld voor jongeren uit de klassen 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.
Bestemming deurcollecte van vandaag zondag 7 januari.
De opbrengst van deze collecte van dit eerste kwartaal van het nieuwe jaar is bestemd voor: Timon en de
Hoop. Timon is onlangs een samenwerking met de Hoop GGZ gestart. Gezamenlijk gaan ze in de regio ZuidHolland Zuid verblijf en begeleiding in een pleeggezin aanbieden aan pleegkinderen met een complexe
hulpvraag. Voor kinderen en jongeren met ernstige emotionele-, hechtingen- en/of gedragsproblemen is et
moeilijk geschikte pleeggezinnen te vinden. Door samen te werken, willen Timon en de Hoop voorkomen dat
kinderen tussen wal en schip vallen.
WERELDWINKEL/BOEKERIJ+:
Elke donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur kunt u ons vinden in de Hoeksteen. Loop eens gezellig even
binnen voor een kopje koffie of thee en maak dan ook even van de gelegenheid gebruik om kennis te maken
met onze producten van de wereldwinkel. Ook de Boekerij heeft een enorm assortiment aan boeken, puzzels,
kaarten etc.

EXTRA LIED
‘Belijdenis’
(Jaap Zijlstra, tekst; melodie: ‘Wat de toekomst brengen moge’)
1

Ik geloof in God de Vader
die een bron van vreugde is,
Louter goedheid en genade,
licht in onze duisternis.
Hij, de Koning van de kosmos,
het gesternte zingt zijn eer
Heeft uit liefde mij geschapen
en tot liefde keer ik weer.

2

Ik geloof in Jezus Christus
die voor ons ter wereld kwam,
Zoon van God en Zoon van Mensen,
Goede Herder, Offerlam.
Door te lijden en te sterven
– groot is het geheimenis –.
Schenkt Hij mij het eeuwig leven
dat uit God en tot God is.

3

Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
En op Pasen – God zij glorie –
uit het graf is opgestaan.
Door het brood – dit is Mijn lichaam Door de wijn – dit is Mijn bloed –
Geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed!

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 12 januari, 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

