Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 20 januari 2019

De diensten van zondag 20 januari 2019: 2e zondag na Epifanie / Kanazondag
10.00 uur:
Thema: Een verborgen ster. Eerste van een serie diensten rond het bijbelboek Esther.
Schriftlezingen: Esther 1-2 en Romeinen 12:6-17 (leefregel).
Liederen: Lied 837 (voorzang); Psalm 66:1,3,5,7; Kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen
(Lied 73, eigen bundel / Schoollied van de week); Lied 942; Lied 943 en Lied 919.
[Via https://www.youtube.com/watch?v=Sx_i-BLgNmI&t=25s kunt u het Youtubefilmpje
bij de Alphacursus evt. ook thuis bekijken.]
Deze zondag start ook de Aktie Kerkbalans 2019.
18.30 uur:

Muzikale Fruitmand. Een zangdienst met liederen uit ons eigen, gele liedbundeltje.
Het betr. liedbundeltje graag meenemen! De liederen die we gaan zingen zijn: Lied 102
(voorzang); Psalm 146:1,3,4,6,8 (in de oude berijming, z.o., gezongen op de wijze van Joh. de
Heer 446); Lied 85; Lied 107; Lied 59; Lied 76; Lied 43 en Lied 113

Voorganger:
Organist:
Ouderlingen van dienst:
Lector:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Ds. R.A. Wouda
Gerard Westerlaken
’s mo: Thea Hoeke
’s av: Joke de With
Hanneke de Peuter
’s mo: Rick Ippel (06-50503987)
’s av: Eli Vos (06-28899154 )
’s mo: Niels van Kleij en Rowy Raams
’s av: Gerard de Graaf
Betty Bosch en Ilona Flikweert
1.Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kosten energie
Groep 1 t/m 8.
Dick de Peuter (bereikbaar op: 0610676764)

Avondgebed: woensdag 23 januari 2019, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst op volgende week zondag 27 januari 2019: 3e zondag na Epifanie
10.00 uur:
Dienst van Schrift en Tafel
14.30 uur:

Verkorte Avondmaalsviering in het Steunpunt

Voorganger:
Organist:
Ouderlingen van dienst:
Lector:
Koster:
Beamist:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Ds. M.F. Meeder -van Hof
’s mo: Jaco van de Werken ’s mi: Piet Versteeg
’s mo: Jaap van Elzelingen ’s mi: Lia Colijn
Dirk Ruiter
Liane Ippel (06-54296201)
Stef Bakker
Joke de With en Lenneke Ebert
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2. Kosten energie
Groep 1 t/m 8. Er is Tienerdienst.
Jan van Erp (bereikbaar op: 0610676764)

ZIEKEN
Het Nieuwe Gasthuis (Postadres:) Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
J. Kolijn-van Bijleveld, Afd. Revalidatie, k. 27
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland, Almkerk
D. Tolenaars-Groeneveld, Afd. Guldenroede, k. 117
G.J. Visser, Afd. Guldenroede, k. 129
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. P. de HeusBras.
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MEDEDELINGEN
- Vergadering van college van Kerkrentmeesters op dinsdag 22 januari 2019, in de Hoeksteen, aanvang
19.30 uur.
- Voorbereiding Groothuisbezoekronde: dinsdag 22 januari, 9.30 uur, bij Lia Colijn (Singel 3)
- Belijdeniscatechese: dinsdag 22 januari, 19.30 uur, in de pastorie. (Kerkweg 1)
- Basiscatechese: woensdag 23 januari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
- ‘Nu of nooit’ / Leerhuisavonden over het bijbelboek Esther (2): donderdag 24 januari. We bespreken
dit keer Esther 3 en 4 (Graag vooraf lezen!) In deze hoofdstukken staat het scharniervers van het boek Esther
(Kun je uitvinden welk?) Na deze tweede bijeenkomst volgen er nog op: 7 en 21 februari, steeds van 20.0021.30 uur in De Hoeksteen (ds. Wouda)
- Rouwgroep: vrijdag 25 januari, 15.00 uur, in de Hoeksteen o.l.v. ds. M.F. Meeder - van Hof
- Bestemming HA collecte van volgende week zondag 27 januari: We horen en zien misschien niet zoveel
over de noodsituatie in Jemen maar er is een grootschalige crisis aan de gang. Inwoners hebben te maken
met geweld en honger. Als gevolg van een jarenlang conflict heeft driekwart van de bevolking dringend hulp
nodig. Er is een tekort aan medische hulp, veel ziekenhuizen zijn buiten werking en er is een personeelstekort.
Kinderen zijn in zo’n schrijnende situatie nog het meest vatbaar voor verslechterde omstandigheden. Het
aantal kinderen dat ernstig ondervoed is, is in de afgelopen drie jaar gestegen met 90 procent en inmiddels
zijn 2,9 miljoen kinderen en vrouwen ernstig ondervoed. Het Rode Kruis probeert zoveel mogelijk hulp te
bieden en wij kunnen ons steentje ook bijdragen.
- Ladiesnight (voor vrouwen tussen 25 en 40): Dinsdag 29 januari ben je van harte welkom op Kafappel 20
om 19.30 uur. Thema: Bestaat dé christen? Schuif gerust eens aan. We zouden het gezellig vinden als je er
bij bent! Groetjes Marielle, Karin, Lenneke en Irene (06-23850730 / irenewolvers@live.nl)
Volgende data: woensdag 20/3, woensdag 8/5 en woensdag 19/6
- Op woensdagavond 30 januari, om 19.30 uur in De Hoeksteen, vindt de jaarlijkse vergadering plaats over
het organiseren van de Rommelmarkt. Iedereen die bereid is om mee te helpen met de rommelmarkt is van
harte uitgenodigd.
- "Afgaan op uiterlijk" . Op maandag 11 februari komt Karin van Andel praten over: Is mode kunst? Mode in
de kerk? Psychologie en communicatie van kleding. De avond begint om 19.45 uur en zal worden gehouden
in de Hoeksteen. Van harte welkom! "

EXTRA LIED: Psalm 146:1,3,4,6,8 (oude berijming, op de wijze van Joh. de Heer 446)
1

Prijs den HEER' met blijde galmen;

3

Zalig hij, die in dit leven,
Jakobs God ter hulpe heeft;
Hij, die door den nood gedreven,
Zich tot Hem om troost begeeft;
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot,
Vestigt op den HEER', zijn God.
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't Is de HEER', Wiens mededogen
Blinden schenkt het lieflijk licht;
Wie in 't stof lag neergebogen,
Wordt door Hem weer opgericht.
God, die lust in waarheid heeft,
Mint hem, die rechtvaardig leeft.

Gij, mijn ziel, hebt rijke stof;
'k Zal, zo lang ik leef, mijn psalmen
Vrolijk wijden aan Zijn lof:
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet,
Hem verhogen in mijn lied.
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't Is de HEER', Wiens alvermogen
't Groot heelal heeft voortgebracht;
Die genadig, uit den hogen
Ziet, wie op Zijn bijstand wacht,
En aan elk, die Hem verbeidt,
Trouwe houdt in eeuwigheid.

8

't Is de HEER' van alle heren,
Sions God, geducht in macht,
Die voor eeuwig zal regeren
Van geslachte tot geslacht.
Sion, zing uw God ter eer!
Prijs Zijn grootheid; loof den HEER'.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 24 januari, 17.00 uur
bij Heidi Oldenburg, 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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