Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 1 april 2018

De dienst van deze zondag 1 april 2018: Pasen
10.00 uur:

De nieuwe schepping. Schriftlezingen: Marcus 16:2-9 en Johannes 20:11-18
Met deze Paasviering krijgen onze vieringen in de Stille Week een open einde.
(We gebruiken het liturgieboekje voor de Stille Week en Pasen 2018.)
Voorganger:
ds. R.A. Wouda
Ouderling van dienst: Jaap van Elzelingen
Koster:
Dick de Peuter (0183-402318)
Muzikanten:
Pieter-Jan Lucas (orgel), Hanneke de Peuter (piano) en een kopersextet,
bestaande uit Esther Bot (trompet), Jan Bot (tuba), Jeroen den Dekker
(trompet), Alessa van der Laan van Maastrigt (trompet), Erik van der Vliet
(trombone) en Lisette van der Vliet (hoorn)
Beamist:
Liane Ippel
Lector:
Arja Groenenberg
Gastvrouw en heer: Ina Heijstek en Tus Heijstek
Collecten:
1. PKN Pasen / JOP; 2. Algemene kerkelijke arbeid
Kindernevendienst: Voor de groep 1 tot en met 8. Er is tienerdienst.
Crèche:
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Beheerder:

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

Avondgebed: woensdag 4 april, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 8 april 2018: 2e Paaszondag / Beloken Pasen
10.00 uur:

Thema: Gebroken hoop. Schriftlezing: Lucas 24:13-35
Voorganger:
ds. R.A. Wouda
Ouderling van dienst: Henriette Jansen
Koster:
Eli Vos (06-3889915)
Organist:
Gerard Roza
Beamist:
Stef Bakker
Lector:
Fleur Groenenberg
Gastvrouwen:
Corina van Vugt en Yvonne Colijn
Collecten:
1. Algemene kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud orgel
Kindernevendienst: Voor de groep 1 tot en met 8.
Crèche:
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Beheerder:

Arie Straver, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64

IN MEMORIAM CORRIE BIESHEUVEL-PRUISSEN
Op zaterdag 24 maart overleed Cornelia Christina Pruissen, sinds 1978 weduwe van Ad Broekhuizen en sinds
1997 van Dim Biesheuvel. De begrafenis heeft op Goede Vrijdag, 30 maart, plaatsgevonden, na een
dankdienst in onze kerk. Corrie Biesheuvel is 83 jaar geworden. We gedenken haar vanmorgen in ons midden
en zingen daarbij Psalm 23b:1,2,3.
ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
J. van der Stelt-van de Stelt, Afd. 3 Oost, k. 343
Amphiaziekenhuis Molengracht, Postbus 90158, 4800 RK Breda:
M.H. van Kooy-van der Pijl, Unit 42, k.5
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. Post- Ten Broeke.
De maandelijkse bloemengroet gaat naar Dhr. P. Ippel.
MEDEDELINGEN
Elisabethbode: de ZWO heeft afgelopen week Elisabeth bodes huis aan huis verspreid in Nieuwendijk. Voor
iedereen die er geen heeft ontvangen ligt er één klaar in de hal.
Bestemming deurcollecte van vandaag zondag 1 april.
MIVA steunt mensen in ontwikkelingslanden die actief zijn binnen verschillende thema’s in de
ontwikkelingshulp. MIVA richt zich in deze derdewereldlanden op kleinschalige ontwikkelingsprojecten op
verscheidende terreinen. MIVA gelooft in mensen die zich inzetten om anderen te helpen. Zij helpen mensen
in afgelegen gebieden voor wie medische zorg, onderwijs en andere basisvoorzieningen te ver weg zijn. Het is
hun roeping om deze kwetsbare mensen te helpen, hoe moeilijk de weg ernaartoe ook is.
Moderamen: dinsdag 3 april, 19.45 uur, De Hoeksteen
Inzamelactie van kleding op zaterdag 7 april.
Door en met deze actie kunnen veel mensen in Roemenië en Moldavië geholpen worden. Stichting
Hulpverlening Medechristenen zorgt dat alles goed terecht komt.
Zaterdagmorgen 7 april mag het voor 10 uur aan de straat staan en wij komen het dan graag ophalen. Wij
hopen dat het net als voorgaande jaren een geslaagde actie mag worden.
De diaconieën van beide kerken bedanken u vast voor de medewerking.
Nog 7 nachtjes slapen!
Dan is het zover, dat de Ontmoetingsavond Jeugd, Jongeren en Jonge
Gezinnen van start gaat. 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.
Wij hebben er zin in! We hopen je te ontmoeten. De kerkenraad.
Voorjaarsvergadering, woensdag 11 april
Dit weekend gaat de nieuwsbrief vergezeld van een uitnodiging voor de voorjaarsledenvergadering. Hiermee
willen wij u of jou persoonlijk uitnodigen. De kerkenraad streeft ernaar de gemeente zoveel als mogelijk te
betrekken bij het besturen, op de hoogte te houden van de diverse ontwikkelingen en genomen besluiten voor
te leggen en van uitleg te voorzien. Gemeenteavonden zijn uitermate geschikt om aan dit streven gestalte te
geven. Zonder meelevende en meedenkende gemeenteleden kan een kerkenraad niet functioneren. Wij
hopen dan ook van harte op uw of jouw aanwezigheid. In de hal van de kerk liggen de voorlopig vastgestelde
jaarrekeningen op het bekende tafeltje. Deze overzichten kunnen als voorbereiding meegenomen worden. De
bijeenkomst vindt plaats in de Hoeksteen, begint om 19.30 uur en zal zo rond 22.00 uur afgerond worden. Tot
dan! De kerkenraad.
Geocachen: zaterdag 14 april, van 13.30-17.30 uur; vooral bedoeld voor 20’ers en 30’ers. Save the date!
Opgeven kan alvast (r.a.wouda@gmail.com of (0183)405855). De volgende geocachmiddagen zijn op 19 mei
en 23 juni.
*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 5 april, 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

