Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 18 februari 2018

De diensten van volgende week zondag 18 februari 2018: Invocabit / 1e zondag Veertigdagentijd
10.00 uur:

Schriftlezing: Johannes 4: 5-26. Liederen: Ben je groot of ben je klein; Lied 91a:1,2,3;
Lied 1008:1,2,3; Evangelische Liedbundel Lied 444; Lied 653: 1,2,3, 5 ;Lied 385;
Evangelische Liedbundel Lied 278; Lied 340b;Lied 381:6;Lied 704:1,3;Lied 425
14.30 uur:
(Het Steunpunt) Verkorte Avondmaalsviering.
18.30 (!) uur : Muzikale Fruitmand. met liederen uit de Zangbundel van Joh. de Heer. We zingen een aantal
liederen die ook in Nieuwendijkse liedbundel (uit 2002) staan, vooral ook voor het gemak van de
luisteraars thuis. Het gaat om de volgende liederen: ‘Als ik maar weet’ (1); ‘Daar ruist langs de
wolken’ (12); ‘Er komen stromen van zegen’ (27); ‘Grijp toch de kansen’ (37); ‘Nader, mijn God, bij
U’ (83); ‘Rijst op, rijst op voor Jezus’ (89); ’t Scheepje onder Jezus’ hoede’ (94) en ‘Zie ons wachten
aan de stromen’ (120)
Voorgangers:
Organist:
Pianiste:
Koster
Beamisten:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche:

’s mo: ds. M.F. Meeder-van Hof
’s mi / ‘s av: ds. R.A. Wouda
Jaco van de Werken
’s mi: Piet Versteeg
Hanneke de Peuter
’s mo: Mari van Zanten
’s av: Rick Ippel
’s mo: Niels Colijn
’s av: Arie Strik
’s mo: Joke de With
Joke de With en Lenneke Ebert
1. Diaconie 2. Onderhoud gebouwen
Voor de groepen 1 t/m 8. Voor de tieners is er tienerdienst
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder:

Jan Moree, telefonisch bereikbaar op 06 - 10 67 67 64.

De Vesper op woensdagavond 20 februari 2018:
19.00 (!) uur: Cruciale woorden (2). Vesper rond het 2e kruiswoord: ‘Dat is uw zoon …’ en ‘Dat is je moeder’
(Johannes 19:27). Voorganger is ds. M.F. Meeder-van Hof. Tot aan Pasen houden we tot aan Pasen
wekelijks een vesper (meestal op woensdag) rond één van die zeven woorden van Jezus,
gesproken aan het kruis. We lezen en overwegen dan enkele passages uit de Bijbel, bidden, zingen
een lied. Hanneke de Peuter speelt op de vespers, in gedeelten, als meditatieve momenten, ‘Die
Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn. Tijd: 19.00-19.30 uur; plaats:
kerkzaal. De vespers worden ook via de kerkradio uitgezonden
Avondgebed: woensdag 21 februari 2018, van 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De Avondmaalsviering in het Jan Biesheuvel Dijkhuis op zaterdag 24 februari 2018:
17.00 (!) uur: Avondmaalsviering in de Ontmoetingsruimte. Voorganger: ds. R.A. Wouda
De dienst van volgende week zondag 25 februari 2018: Reminiscere / 2e zondag Veertigdagentijd
10.00 uur:

Thema: Uitzicht en uitstraling. Schriftlezingen: 1 Koningen 19:9-18 en Marcus 9:2-10
Voorganger:
Organist:
Koster
Beamisten:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche:

ds. R.A. Wouda
Gerard Roza
Eli Vos (06 – 28 89 91 54)
Gerard de Graaf
Bert de Bok
Betty Bosch en Ilona Flikweert
1. Algemene kerkelijke arbeid 2. Onderhoud gebouwen
Voor de groepen 1 t/m 8.
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder:

Theo Dekker, telefonisch bereikbaar op 06 - 10 67 67 64.

OVERLEDEN
16 februari is meneer C. van Pelt, in Altenastaete overleden. Vrijdag 23 februari is er om 11.00 uur een Dienst van
Woord en gebed in de aula van de Algemene Begraafplaats, Borcharenweg 1 in Werkendam voorafgaand aan
de begrafenis.

ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
A. Koops-Heijstek, Afd. 5-Oost, k. 554; J.M. van der Mooren - Splinters Afd. 5-Oost, k. 550
Altenastaete (locatie Werkendam), Bergseveld 2, 4251 BV Werkendam:
Mevr. G. Heystek - Ouwerkerk is verhuisd naar zorgcentrum Altenahove, afdeling de Morgenster, in Almkerk
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet naar Mw. H. Boterblom-de Graaf.
MEDEDELINGEN
Basiscatechese: maandag 19 februari, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1). Deze catechese is bedoeld
voor jongeren uit de klassen 7 en 8 van de Basisschool.
Gesprekskring: dinsdag 20 februari, 9.30–11.00 uur bij Ina Heijstek, Cactusstraat 21. Het is goed om als
gemeente met elkaar na te denken over Bijbelse onderwerpen die ons bezig houden. Eén manier om dat te doen is
door bij ons in de kring te komen. We gebruiken dit seizoen het boekje over dankbaarheid wat dit jaar als leidraad
bij het jaarthema gebruikt wordt. Iedereen is van harte welkom! Kom ook (een keer) in onze kring! Voor meer info
kun je bellen met Elly Polak (403473).
Pastoraal Overleg: dinsdag 20 februari, 19.45 uur, De Hoeksteen
Ouderenkring: donderdag 22 februari, 15.00-16.15 uur, Het Steunpunt. Leiding: ds. Wouda
Escaperoom: zaterdag 24 maart, 14.00-17.30 uur. Voor twintigers en dertigers die de uitdaging willen aangaan om
te ontsnappen (aan…?) Opgeven kan bij Jostein Kiezebrink (jostein@kiezebrink.com) of ds. Wouda
(r.a.wouda@gmail.com)
Zusterkring vergadering: Op woensdagavond 21 februari om 19.45 uur is er de vergadering van de zusterkring.
Het is een belangrijke vergadering dus het zou fijn zijn als jullie komen. Graag tot dan!
Vrouwengespreksgroep I.C.E.: woensdag 21 februari van 19.45 tot 21.45 uur in De Hoeksteen. Thema van de
avond : Wat een wonder ! Bijbelstudie van Ds. Gerard Rinsma uit het informatieblad In Gesprek no. 6 seizoen 2016
- 2017 op pagina 4 en 5 n.a.v. Johannes 2 : 1-11 over de bruiloft in Kana De wijn is op, daar hebben we wel van
gehoord, maar wat het ons verder te zeggen heeft, daar gaat het deze avond over.
Informatie : Jannie voor den Dag, telefoon 402763.
Bestemming Avondmaalscollecte van zondag 18 februari: De opbrengst van deze collecte willen wij
bestemmen voor de stichting Because we Carry. Zij helpen de vluchtelingen in de vluchtelingenkampen Kara Tepe
en Moria op Lesbos. De mensen leven daar in tenten en het vriest daar nu ook. Deze stichting zorgt voor het
broodnodige eten, tenten en droge kleren. Zij houden van daadkrachtige naastenliefde! Mogen wij deze collecte bij
u/jou aanbevelen om zo ook een stukje bij te dragen. Elke euro komt goed terecht. www.becausewecarry.org
Verbouwing keuken in De Hoeksteen: Ongetwijfeld heeft u waarschijnlijk al kennis genomen van de geplande
aanpassing van de keuken zoals is weergegeven op de voorlopige bouwtekening in de gemeenschapsruimte.
Vanaf deze plaats wil het CvK u als gemeentelid in de gelegenheid stellen om mee te denken en vervolgens uw
wensen en/of aanbevelingen kenbaar te maken omtrent de inrichting. Schroom niet om uw ideeën naar voren te
brengen. De bedoeling is om na Pasen met de werkzaamheden te gaan beginnen. Gaarne uw reactie in te dienen
bij Teus voor den Dag. Tel. 0183-402763 of per e-mail: teusvoordendag@gmail.com
Spaardoel Veertigdagenproject Kindernevendienst: Vorige week startte de veertigdagentijd. Zoals ieder jaar
willen we met de kinderen sparen voor een goed doel, dat aansluit bij het thema van het kindernevendienstproject.
Dit jaar is het thema: De vernieuwing van de schepping. Het gekozen doel is het ondersteunen van kwetsbare
gezinnen in Oeganda. Meer informatie vindt u in het kerkblad en op de website:
www.kerkinactie.nl/projecten/steun-voor-kwetsbare-gezinnen-in-noord-oeganda. Spaart u ook met ons mee? Er
liggen nog spaardoosjes achter in de kerk op tafel.
"Maart is onze filmmaand. Op woensdag 7 maart in de Inloop. draaien we The visitor en op 14 maart
Deux jours, une nuit. Beide avonden beginnen na de vesperdienst en uiteraard met koffie/thee! De derde film is op
donderdag 22 maart. om 19.30 uur. Dan draait Babette's feast. Van harte welkom! De themagroep."
Dankbetuiging: Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes bij
mijn thuiskomst uit het ziekenhuis en nu tijdens de revalidatieperiode. Uw/jullie medeleven is hartverwarmend.
Dank ook aan onze God dat alles tot nu toe zo voorspoedig mag verlopen.
Hartelijke groeten, Ad en Corrie dan Hollander, Van der Steltstraat 5.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 22 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

Extra liederen:
Evangelische Liedbundel Lied 444

Evangelische Liedbundel Lied 278

Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou

Laat de kind'ren tot Mij komen,
alle, alle kind'ren.
Laat de kinderen tot Mij komen,
niemand mag ze hind'ren.
Want de poorten van Mijn rijk
staan voor kind'ren open,
laat ze allen groot en klein
bij Mij binnen lopen.

Een bloem die in de schaduw groeit
Houdt z'n blaadjes dicht
Een bloem bloeit open in de zon
Groeit naar het licht
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou
Wanneer het leven tegenvalt
Mensen doen je zeer
Bedenk: op wie de regen valt
Groeit naar de Heer
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij bewijst Zijn trouw
Ik zegen jou in Jezus' naam
Hij blijft bij jou

Laat de mensen tot Mij komen
over alle wegen.
Laat de mensen tot mij komen
houdt ze toch niet tegen.
Want de poorten van Mijn rijk
gaan ook voor hen open,
als ze aan een kind gelijk
bij Mij binnen lopen.

