Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 8 april 2018

De dienst van deze zondag 8 april 2018: 2e Paaszondag / Beloken Pasen
10.00 uur:
Thema: Gebroken hoop. Schriftlezingen: 1 Petrus 3:13-17 (leefregel) en Lucas 24:13-35.
Liederen: ‘Heer, wees mijn gids’ (Lied 47:1,2 Bundel 2002); Psalm 92:1,2,3,7,8; Kinderlied ‘Wij
gaan voor even uit elkaar’; Lied 646; Lied 905; Lied 247:1,3,5 en Lied 286.
Voorganger:
ds. R.A. Wouda
Ouderling van dienst: Henriette Jansen
Koster:
Eli Vos (06-3889915)
Organist:
Gerard Westerlaken
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

Avondgebed: woensdag 11 april, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 15 april 2018: 3e Paaszondag
10.00 uur:
Voorganger: ds. M.F. Meeder-van Hof
17.00 uur:
Afsluiting Clubweekend
Ouderling van dienst: ’s mo: Piet van Vugt
’s mi: Joke de With
Koster:
’s mo: Mari van Zanten(06-23794805)
’s mi: Cees de Rooij (06-53405911)
Organist:
’s mo: Karin van Andel
Beamist:
Martijn Bot
Lector:
’s mo: Arina Groeneveld
Gastvrouw en heer: Kees Heijstek en Maja Heijstek
Collecten:
1. Diaconie; 2. ZWO
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:

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

IN MEMORIAM AD DE RADE
Op Stille Zaterdag, 31 maart, overleed Adriaan de Rade, echtgenoot van Corrie de Rade-de Graaf; Ad de
Rade is 83 jaar geworden. De afscheidsdienst met aansluitend de begrafenis heeft op donderdag 5 april
plaatsgevonden.
IN MEMORIAM BAS VAN DAALEN
Op Pasen, zondag 1 april overleed Bastiaan van Daalen, weduwnaar van Drika van Daalen-van der Stelt. Bas
van Daalen is 90 jaar geworden. De begrafenis heeft op vrijdag 6 april in besloten kring plaatsgevonden.
IN MEMORIAM HENNY BAX-BEUMER
Op woensdag 4 april overleed Hendrika Johanna Eva Bax-Beumer sinds 24 augustus 1989 weduwe van Cees
Bax. Henny Bax is 79 jaar geworden. De begrafenis is op dinsdag 10 april, na een afscheidsdienst, die om
13.30 uur in onze kerk begint. Gelegenheid tot condoleren is er op maandagavond 9 april, van 19.30-20.30
uur, in onze kerk en op dinsdagmiddag, aansluitend aan de begrafenis, in de aula aan de Zandsteeg.
Bij het gedenken van Ad de Rade, Bas van Daalen en Henny Bax zingen we Lied 247:1,3,5.
In onze gebeden gedenken wij hun allernaasten (vrouw, kinderen, kleinkinderen) en allen die om hun sterven
rouw dragen.
ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:

J. van der Stelt-van de Stelt, Afd. 3 Oost, k. 342
J. van der Stelt, Afd. 5 Oost, k. 551
R. Heijstek-Hanegraaf, Afd. 3 Oost, k.352
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. M. A. van Vugt- Verdoorn.
MEDEDELINGEN
-Wij zijn er klaar voor!
Vanavond is het zover, dat de Ontmoetingsavond Jeugd, Jongeren en Jonge Gezinnen van start gaat. Er is
van alles gedaan om de betreffende doelgroepers (16-45 jaar) uit te nodigen. Heb je de uitnodiging op de een
of andere manier gemist? Dan ben je alsnog van harte welkom om in gesprek te
gaan over hoe de kerkdienst en het kerk-zijn wordt ervaren. Zit je op het randje
van 45/46 jaar? Kom gerust. Martin de Groot (werkzaam als jeugdwerker voor
o.a. de PKN) zal deze avond leiden. Het is de bedoeling in kleine groepjes
leeftijdsgericht uit elkaar te gaan en op een ludieke manier met een aantal
gespreksvragen aan de slag te gaan. Wij hebben er zin in! Hopelijk tot
vanavond. De kerkenraad.
-Gesprekskring: dinsdag 10 april, 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).
-Ontmoetingsochtend JBD: de bijeenkomst van 10 april wordt uitgesteld naar dinsdag 17 april.
-Voorjaarsvergadering, woensdag 11 april Graag willen wij nogmaals de voorjaarsledenvergadering onder
de aandacht brengen. De kerkenraad streeft ernaar de gemeente zoveel als mogelijk te betrekken bij het
besturen, op de hoogte te houden van de diverse ontwikkelingen én genomen besluiten voor te leggen en van
uitleg te voorzien. 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
stukken voor deze vergadering uitgestald (voorlopig vastgestelde jaarrekeningen, verslag najaarsvergadering
en de agenda). De vergadering 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. Opgeven via
r.a.wouda@gmail.com of (0183)405855). De volgende geocachmiddagen zijn op 19 mei en 23 juni.
-Ambtsdragers werving 2018: Begin februari is aan de gemeente gevraagd mee te denken over geschikte
gemeenteleden, die als ambtsdrager in de kerkenraad plaats kunnen nemen. Helaas is het aantal
voorgedragen gemeenteleden tot acht beperkt gebleven. Deze voordrachten zijn inmiddels door de
kerkenraadsleden benaderd. Het heeft geresulteerd in een toezegging voor het ambt van Jeugdouderling.
Voor de aanvulling van de Diaconie zijn wij hoopvol gestemd. Het betekent wel, dat er nog steeds wordt
gezocht naar een jeugdouderling en minimaal twee wijkouderlingen. Wederom doet de kerkenraad een beroep
op de gemeente om mee te denken over de invulling van deze ambten. Tijdens deze dienst zal door Ds.
Wouda stilstaan bij de ambtsdragers werving. Namen kunnen tot eind april worden ingediend bij de scriba Cor
Polak: scriba@gknieuwendijk.nl of 403473).
-JOJO kledingbeurs: Vorige week mochten we de voorjaarskledingbeurs organiseren en het was wederom
een succes. De tafels lagen vol met stapels zomerkleding, speelgoed was wat minder, maar de opbrengst
zeker niet. We hebben voor ruim 1300 euro verkocht. Hierdoor hebben we de stichting Gambia Child blij
kunnen maken met een mooi bedrag van 400 euro. Mary Rijneveld kwam vanuit de stichting ook langs en had
folders gebracht zodat het voor de deelnemers en kopers duidelijk was waarvoor de beurs dit keer bestemd
was. Graag willen we iedereen die ons geholpen heeft hartelijk bedanken. We kijken uit naar de volgende
beurs in het najaar. Namens de Commissie, Bea en Janet.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 12 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

