Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 4 februari 2018

De dienst van volgende week zondag 4 februari 2018: Sexagesima
10.00 uur:

Zondag van het Werelddiaconaat. Schriftlezing: Jesaja 43:1-7. Voorzang: Lied 283.
Overige liederen: Psalm 100:1,2,3; Lied 833 (Engels en Nederlands); Lied 650:1,2,4,7; Lied
701:1,2,4; Lied 218:1,2,4; Lied 513; Psalm 139:1 en Lied 416:1,2,3.
Voorganger:
Organist:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:

ds. M.C. van der Zouwen, Sleeuwijk, m.m.v. onze ZWO-commissie
Gerard Westerlaken
Dick de Peuter (tel. 0183 - 40 23 18)
Stef Bakker
Jostein Kiezebrink
Hannie van Breugel en Linda Dekker
1. PKN kerk in actie / werelddiaconaat 2. Algemene kerkelijke arbeid
3. Deurcollecte
Kindernevendienst: Voor de groepen 1 t/m 8. Voor de tieners is er tienerdienst
Crèche:
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Beheerder:

Dick de Peuter, telefonisch bereikbaar op 06 - 10 67 67 64.

Avondgebed: woensdag 7 februari 2018, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De diensten van volgende week zondag 11 februari 2018: Quinquagesima
10.00 uur:

Thema: God laat zich kennen. Schriftlezingen: Genesis 1:1-3 en Johannes 1:1-18.

19.30 (!) uur: (De Hoeksteen). Thema: Dankbaarheid. Gast en spreekster is dan Marije Vermaas,
schrijfster van het ‘Inspiratieboek Dank’, leidraad bij ons gelijknamige jaarthema.
De bijeenkomst duurt tot ca. 21.30 uur. Iedereen van harte welkom!
Voorganger:
Organist:
Pianiste:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche:

Ds. R.A. Wouda
’s av: Marije Vermaas
Karin van Andel
Hanneke de Peuter
Cees de Rooij (tel. 06-53405911)
Kees Heijstek
Dirk Ruiter
Els van der Stelt en Thea Hoeke
1. Algemene kerkelijke arbeid 2. Kerkklanken
Voor de groepen 1 t/m 8.
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder:

Jan van Erp, telefonisch bereikbaar op 06 - 10 67 67 64.

CRUCIALE WOORDEN … Vespers rond de 7 kruiswoorden
Vanaf woensdag 14 februari (Aswoensdag) houden we wekelijks een vesper rond één van die zeven woorden
van Jezus, gesproken aan het kruis. De vespers wordt gehouden 19.00-19.30 uur, in de kerkzaal. Zie voor
meer info in Kerkklanken.
MUZIKALE FRUITMAND rond de Zangbundel Joh. de Heer: zondagavond 18 februari a.s.
Op zondagavond 18 februari is er weer een zangdienst. We zingen dan door u/jou uitgekozen liederen uit de
Zangbundel van Joh. De Heer. Ik ben benieuwd naar de favoriete ‘nummers’. Aanvragen kan tot uiterlijk
donderdag 15 februari via Kerkweg 1, tel. (0183)405855 of r.a.wouda@gmaila.com
IN MEMORIAM: Aagje Littooij – Hoeke
Op zondag 28 januari overleed Agnes Littooij, 90 jaar oud, in zorgcentrum Altenastaete (weduwe van
Cor Littooij sinds 4 januari 2014). Donderdag 1 februari was er voorafgaand aan haar begrafenis een
afscheidsdienst in Hellevoetsluis.

ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem: A Koops-Heijstek, Afd. 5-Oost, k. 554
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
BLOEMENGROETEN
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet van de gemeente naar Mw. J. Ouwerkerk-van Breugel.
De Maandelijkse bloemengroet gaat naar Mevr. G. van Daalen de Ruyter.
RECTIFCATIE KERKKLANKEN / Verjaardagen 75+
In mijn kopij voor Kerkklanken heb ik een akelige fout over het hoofd gezien. De vermelding van de
‘verjaardag’ van Stina Colijn-van der Wiel (overleden in 2017) is vanzelfsprekend heel pijnlijk voor wie haar
hebben liefgehad. Ook vanaf deze plaats mijn excuses daarvoor. (ds. Wouda)
MEDEDELINGEN
Basiscatechese: maandag 5 februari, 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.
Tienercatechese II: dinsdag 6 februari, 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.
Moderamen: dinsdag 6 februari, 19.45 uur, De Hoeksteen
Tienercatechese I: woensdag 7 februari, 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.
Collecte werelddiaconaat zondag 4 februari: Visserijslaven in Ghana naar huis: Onder dwang werken
duizenden kinderen in Ghana in de visserij op het Voltameer. Vele kinderen worden vastgehouden op
kleine eilandjes en door slavenmeesters uitgebuit. Partnerorganisatie Challenging Heights bevrĳdt deze
kindslaven en vangt hen tĳdelĳk op. Voordat ze naar huis gaan, krĳgen ze psychologische hulp en
onderwĳs. Met deze collecte steunt u het werk van Challenging Heights. Van harte aanbevolen!
Lezing Marije Vermaas, schrijfster van het boek “ Dank": Volgende week zondagavond bezoekt Marije
Vermaas onze kerk. Het couplet van het danklied aan de preekstoel sluit mooi aan bij Marije haar verhaal.
Dankbaar zijn als het moeilijk is, hoe doe je dat? En wat zegt de Bijbel erover? Waarom zou ik ?
Dus ben je dankbaar of juist helemaal niet, je bent van harte welkom!! Zondagavond 11 februari van 19.30
tot 21.30 uur in de Hoeksteen. Namens de Themacommissie, Hanneke, Miranda, Nel , Marjanne en Inge
Afscheid Zwijndrecht: Blij en verrast waren wij afgelopen zondag met de aanwezigheid van een delegatie
Nieuwendijkers bij het afscheid van de Bethelkerk-gemeente in Zwijndrecht, vanwege mijn (vervroegd)
emeritaat. Met dankbaarheid kijken we terug op deze dag. Ook de vele kaarten en blijken van meeleven
hebben ons goed gedaan en ons weer eens herinnerd aan de mooie jaren in uw midden. Hartelijk dank
daarvoor. Graag tot ziens, alle goeds en zegen voor jullie als gemeente. Hartelijke groeten, Arie en Nely Mol.
Voortgang actie kerkbalans 2018: Vorige week zijn de uitnodigingen voor de actie Kerkbalans 2018 bij alle
gemeenteleden van 18 jaar en ouder thuisbezorgd. Er is gelegenheid tot en met zondag 11 februari om de
toezeggingskaarten in te leveren. Dat kan in de speciale bus die in de hal van de kerk staat, in de brievenbus
van de kerk of bij penningmeester Wim Colijn, Singel 3. Niet ingeleverde antwoordkaarten zullen na
11 februari bij u thuis worden opgehaald.
Rommelmarktcommissie: Op zaterdag 17 februari a.s. is de eerste ophaalronde t.b.v. de rommelmarkt van
de Gereformeerde Kerk die op 22 en 23 juni gehouden zal worden. Graag uw bruikbare spullen voor 9.00 uur
op een goed zichtbare plaats buiten zetten. Let op, we halen op deze dag geen grote spullen op zoals grote
kasten, matrassen en bankstellen. Heeft u grote spullen dan kunt u een afspraak maken met Hannie van
Breugel. Hannie van Breugel tel. 402210, Mari van Zanten tel. 403086
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 8 februari, 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

