Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 11 maart 2018

De dienst van deze zondag 11 maart 2018: Laetare / 4e zondag Veertigdagentijd
‘Verheugt u (laetare) met Jeruzalem, gij allen die haar liefhebt’ (Jesaja 66:10a)
10.00 uur:

Schriftlezingen: Jesaja 66:10-14 en Johannes 6:1-15. Liederen: Lied 314:1,2 (voorzang); Lied
601; Lied 546: Lied 320; ‘Lees je Bijbel, bid elke dag’ (schoollied); Psalm 122:1,3; Lied 533; Lied
608:1,3; ‘Heer, ik kom tot U’ (Opwekking 488) en Lied 416
Voorganger:
Ds. J.F. van Dijken, Werkendam
Ouderling van dienst: Erik Kraaij
Organist:
Piet Versteeg
Pianiste:
Hanneke de Peuter
Koster:
Liane Ippel (06-54296201)
Beamist:
Rowy Raams
Lector:
Hans Crielaard
Gastvrouwen:
Adrie van Esch en Janny de Graaf
Collecten:
1. Algemene kerkelijke arbeid 2. Kosten energie
Kindernevendienst: Voor de groepen 1 t/m 8.
Crèche:
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Beheerder:

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

De Bidstond voor gewas en arbeid op woensdagavond 14 maart 2018:
19.30 uur:

Thema: Dorsten naar zin en zegen. Een vesper bij het 5e kruiswoord ‘Mij dorst!’
(uit Johannes 19:28). Schriftlezingen: Matteüs 5:1- 12 en Johannes 19:28-30.
Liederen: Lied 283 (voorzang); Psalm 63 (Psalmgebed) en Lied 243
Hanneke de Peuter speelt op de vespers rond de kruiswoorden, zo ook in deze, als meditatieve
momenten, ‘Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze’ van Joseph Haydn.
Voorganger:
ds. R.A. Wouda
Ouderling van dienst: Joke de With
Organist:
Piet Versteeg
Pianiste:
Hanneke de Peuter
Koster:
Dick de Peuter (0183-402318)
Beamist:
Stef Bakker
Lector:
Margreeth Damminga
Gastvrouw en gastheer: Kees Heijstek en Maja Heijstek
Collecten:
1. Bidstond

De dienst van volgende week zondag 25 maart 2018: Judica / 5e zondag Veertigdagentijd
10.00 uur:

Thema: Je geloof moet door de crisis heen. Schriftlezingen: Genesis 1:9-13,
Johannes 12:20-27 en Lucas 22:24-34.
Voorganger:
ds. R.A. Wouda
Ouderling van dienst: Herma Wouda
Organist:
Gerard Roza
Koster:
Erik Kraaij (06-13374273)
Beamist:
Kees Heijstek
Lector:
Adrie van Esch
Gastvrouwen:
Rika van Kappel en Sjany de Graaf
Collecten:
1. Diaconie 2. Kerkradio
Kindernevendienst: Voor de groepen 1t/m 8. Er is tienerdienst.
Crèche:
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Beheerder:

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

ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:
A. Koops-Heijstek, Afd. Guldenroede, k. 126
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. A. Scheffers- Ouwerkerk.
MEDEDELINGE
*ZWO paasgroetenactie: Deze zondag worden dubbele kaarten uitgedeeld voor gedetineerden in
Nederlandse gevangenissen. Schrijf op de bovenste kaart alleen uw naam. De onderste kaart kan de
gedetineerde zelf versturen. Schrijf daar niets op maar plak er een postzegel op. Verzend daarna deze
kaarten in een envelop met postzegel. Het adres van de inrichting staat op het etiket. Verzend de
paasgroetenkaarten uiterlijk donderdag 22 maart. Voor meer informatie zie kerkklanken of
www.kerkinactie.nl/paasgroetenactie.
*Gesprekskring: dinsdag 13 maart, 9.30–11.00 uur bij Mieke Flikweert, Zandsteeg 25. 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).
*Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis: dinsdag 13 maart, 10.00-11.00 uur; ontvangst vanaf 9.45
uur. Leiding: ds. N.M. van Ommeren.
*Moderamen: dinsdag 13 maart, 19.45 uur, De Hoeksteen
*Tienercatechese II: dinsdag 13 maart, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1).
*Wereldwinkel: Woensdag 14 maart a.s. Is het Biddag. Wij staan zoals gebruikelijk de laatste jaren weer met
onze stand voorin de kerk. Ook de dames met de kaarten zullen aanwezig zijn. Graag tot dan.
*FILMMAAND: "Maart is onze filmmaand. woensdag 14 maart wordt de film "Deux jours, une nuit gespeeld.
Na de dienst in de kerk drinken we in de Inloop koffie/thee en kijken we met elkaar naar de film. De
laatste film is op donderdag 22 maart. na de vesperdienst. Dan draait Babette's feast. Van harte welkom! De
themagroep."
*Primula actie: Op donderdag 15 maart organiseert de Z.W.O. samen met de hervormde kerk de jaarlijkse
primula actie. De primula's kosten 1,25 p/st 3 voor 3,50 en 9 voor 10 euro. Bestellen is ook mogelijk, er liggen
lijsten achter in de kerk. Minimale afname bij bestellen bedraagt 9 stuks. De plantjes worden op 15
maart tussen 10.00 en 12.00 uur thuis bezorgd. Bestellingen dienen uiterlijk 11 maart binnen te zijn.
De opbrengst gaat dit jaar naar steun aan de Syrische vluchtelingen. Steeds meer mensen in Syrië doen een
beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Samen met u willen we deze kerken in Syrië steunen.
*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)
*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.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 15 maart, 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

