Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 18 maart 2018

De dienst van deze zondag 18 maart 2018: Judica / 5e zondag Veertigdagentijd
‘Verschaf mij recht (judica), o God, vecht voor mijn zaak.
Zend uw licht en uw waarheid, laten zij mij geleiden’ (Psalm 43:1a,3a)
10.00 uur:

Thema: Je geloof moet door de crisis heen. Lezingen: Johannes 12:24 (drempeltekst);
Galaten 6:6-10 (leefregel); Genesis 1:9-13 en Lucas 22:24-34.
Liederen: Lied 538 (voorzang); Psalm 43; Kinderlied: ‘We gaan voor even uit elkaar’:
Lied 650; Lied 623:1,7; ‘Abba, Vader’ (Lied 1, eigen liedbundel 2002) en Lied 418
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 1 t/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

De Vesper op donderdagavond 22 maart 2018:
19.00 (!) uur: Cruciale woorden (6). Vesper rond het 6e kruiswoord: ‘Het is volbracht’ (Johannes 19:30)
Voorganger is ds. R.A. Wouda. Tot aan Pasen houden we tot aan Pasen wekelijks een vesper
rond één van die zeven woorden van Jezus, gesproken aan het kruis. We lezen en overwegen
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 7e en laatste vesper
is op woensdag 28 maart a.s.
De dienst van volgende week zondag 25 maart 2018: Palmzondag / 6e zondag Veertigdagentijd
10.00 uur:

The Passion. Een muzikale belichting van Passie en Pasen door/met 4-Tune.
Voorganger:
Ds. R.A. Wouda
Ouderling van dienst: Marjolein Bot
Koster:
Mari van Zanten (06-23794805)
Beamist:
Gerard de Graaf
Lector / verteller:
Anita Kiezebrink
Gastvrouwen:
Teunie v/d Sommen en Thea de Rooij
Collecten:
1. PKN kerk in actie / Palmzondag 2. Jeugdwerk
Kindernevendienst: Geen kindernevendienst.
Crèche:
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Beheerder:

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

IN MEMORIAM HENK SCHEFFERS
Op maandag 12 maart jl. overleed Hendrikus Scheffers, echtgenoot van Mijntje Scheffers-van Maastricht, op
de leeftijd van 86 jaar. De begrafenis heeft vrijdag 16 maart plaats-gevonden, na een dienst van Woord en
gebed in onze kerk. We gedenken Henk Scheffers vanmorgen in ons midden. Na een moment van stilte
zingen we ‘Abba, Vader’. In onze gebeden gedenken we zijn vrouw, kinderen en (achter-)kleinkinderen en
allen die om hem rouwen.
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar Mw. A. Scheffers-Ouwerkerk.

OVERLEDEN TINE DE PEUTER-HOEKE
Op donderdag 15 maart jl. overleed Alettina de Peuter-Hoeke, sinds
4 februari 2002 weduwe van Bastiaan (Sjaan) de Peuter. Tine de Peuter is 89 jaar geworden. Woensdag 21
maart 2018 om 13.30 uur is er een afscheidsdienst, voorafgaand aan haar begrafenis, in de aula aan de
Zandsteeg. Na de begrafenis is er gelegenheid om te condoleren in de aula. Volgende week zullen we haar in
ons midden gedenken.
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.
VERHUIZING
Ans Lievaart-Stam is verhuisd van Rijksweg 109-208 naar Altenastaete (Griendstraat 3a) k. 10.
MEDEDELINGEN
*Kerkenraad: dinsdag 20 maart, 19.45 uur, De Hoeksteen
*Tienercatechese I: woensdag 21 maart, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1).
*FILMMAAND: Maart is onze filmmaand. Donderdag 22 maart wordt de laatste van drie films gedraaid in de
Inloop. Om 19.00 uur is er eerst een vesper in de kerk. Aansluitend, zo rond half acht, drinken we koffie/thee
in de Inloop en kijken we met elkaar naar de film: " Babette's feast". Iedereen is van harte welkom! De
themagroep."
* Escaperoom: zaterdag 24 maart, 14.00-17.30 uur. Voor twintigers en dertigers die de uitdaging willen
aangaan om te ontsnappen (aan?) Opgeven kan (nog) bij Jostein Kiezebrink (jostein@kiezebrink.com) of ds.
Wouda (r.a.wouda@gmail.com)
*Primula-actie Er zijn nog primula's over. Heeft u belangstelling hiervoor dan kunt u de gewenste aantallen op
de lijst in de hal invullen. Kosten:1 primula €1,25, 3 primula's € 3,50 en 9 primula's €10 We zullen hier erg
mee geholpen zijn. De ZWO commissie.
*JOJO KLEDINGBEURS: Graag willen we u weer van harte uitnodigen om deel te nemen aan onze jojo
kinderkleding en speelgoedbeurs. De voorjaars/zomerbeurs staat dit jaar gepland op dinsdagavond 27 en
woensdagmorgen 28 maart 2018. Op dezelfde locatie als de vorige keer, nl de Hervormde Kerk ,
Biesboschstraat 18 te Nieuwendijk. We hopen er wederom een geslaagde beurs van te maken in
samenwerking met jullie, zonder deelnemers beginnen wij tenslotte ook niets. Mochten er nog vragen zijn of
iets niet helemaal duidelijk, stuur gerust een mailtje naar jojokledingbeurs@hotmail.com.
*Ontmoetingsavond Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen: Op zondag 8 april willen wij met de jeugd,
jongeren en jonge gezinnen (van ongeveer 16-45 jaar) in gesprek over hoe de kerkdienst en het kerk-zijn
wordt ervaren. Hiervoor komt Martin de Groot (werkzaam als jeugdwerker voor o.a. de PKN) naar onze
gemeente. Het is de bedoeling in kleine groepjes uit elkaar te gaan en op een ludieke manier met een aantal
gespreksvragen aan de slag te gaan. Na deze avond hopen wij voldoende informatie te hebben om ons jeugd
en jonge gezinnen beleid verder uit te stippelen, voor zover mogelijk rekening houdend met wensen vanuit
deze doelgroep. Naast het uitnodigen via social media ontvangen de komende week ruim 280 gemeenteleden
uit de doelgroep een persoonlijke brief. De kerkenraad.
*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 22 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

