Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 22 april 2018

De dienst van deze zondag 22 april 2018: 4e Paaszondag / Jubilate
Heel de aarde, juicht (jubilate) voor God,
bezing de eer van zijn naam, breng Hem eer en lof!’ (Psalm 66:1b,2)
10.00 uur:

Thema: Voltooid leven. Schriftlezingen: Filippenzen 4:4-7 (leefregel); Prediker 11:7-12:14 en 1
Korintiërs 15:50-58. ‘Gedenk daarom je schepper in de dagen van je jeugd – voordat de slechte
dagen komen en de jaren naderen waarvan je zegt: in deze jaren vind ik weinig vreugde meer.’
(Prediker 12:1). Voorzang: ‘Grijp toch de kansen door God u gegeven’ (Lied 37, bundel GK
Nieuwendijk 2002). Overige liederen: Psalm 66:1,3,5,7; Kinderlied: ‘Regenbogen’ (schoollied
van de week, z.o.); Psalm 103:5,6; Lied 657 en ‘Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft’ (Lied 32,
bundel 2002)
Voorganger:
Ds. R.A. Wouda
Ouderling van dienst: Cees de Rooij
Koster:
Eli Vos (06-38899154)
Organist:
Gerard Roza
Beamist:
Arie Strik
Lector:
Ina Heijstek
Gastvrouwen:
Elly Polak en Wilma Koekkoek
Collecten:
1. Algemene kerkelijke arbeid; 2. Kerkradio
Kindernevendienst: Voor de groep 1 tot en met 8.
Crèche:
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.
Beheerder:
Jan van Erp, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64

Avondgebed: woensdag 25 april, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 29 april 2018: 5e Paaszondag
10.00 uur:

Voorganger: ds. H.P. de Goede, Werkendam
Ouderling van dienst: Erik Kraaij
Koster:
Rick Ippel (06-50503987)
Organiste:
Karin van Andel
Beamist:
Niels Colijn
Lector:
Tus Heijstek
Gastvrouw en heer: Kees Heijstek en Maja Heijstek
Collecten:
1. Onderhoud gebouwen; 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:
Jan Moree, 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 Dhr. en Mw. L. W. D. Vink-Griffoen.
VAKANTIE DS. WOUDA: van zondag 29 april t/m maandag 7 mei. Ds. Meeder neemt deze week voor mij
waar. In onverhoopte noodgevallen is zij beschikbaar en ook voor het doorgeven van ziekenhuisopnames kunt
u contact met haar opnemen. Tel: 0345-619932; mail: mfmdhof@hotmail.com

MEDEDELINGEN
- Ouderenkring: 26 april 15.00 - 16.15 in Het Steunpunt, Van der Steltstraat, o.l.v. ds. Meeder. Wilt u uw
liedboek meenemen.
- Zeer gewaardeerde schoonmakers!
Het schema voor de komende periode (vanaf mei) ligt wederom op de bekende plaats in de hal van de kerk.
Trouwens, dat mag best weleens gezegd worden: dit groepje gemeenteleden krijgt het wekelijks voor elkaar
om de gebouwen schoon te maken. Ga er maar aan staan! Een prestatie van jewelste!
Er is overigens nog steeds behoefte aan ondersteuning. Wil je onderdeel uitmaken van een gezellig,
enthousiast en gemotiveerd team? Pak dan die kans en bel Elly Polak (403473). Ter verduidelijking: je draait
mee in een schema, waarbij je één keer per 5 weken aan de beurt bent. Help jij ons?
- KEUKENVERBOUWING: Zoals u wellicht weet zijn we bezig met het ontwerpen van een nieuwe keuken. De
opbrengst van de rommelmarkt zal worden aangewend om het geheel te bekostigen. U heeft al eerder de
mogelijkheid gehad om suggesties te geven. We waarderen de al gekregen feedback. Indien u ook suggesties
heeft voor de nieuwe keuken, dan horen we dit nog steeds graag. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het toevoegen
van een oven, een vriezer, de opstelling van kasten en het werkblad etc. We kunnen wellicht niet alle wensen
invullen, maar we trachten het zo goed mogelijk te verwerken. Voor de zomer maken wij het ontwerp definitief.
U kunt uw suggesties mailen naar: kerkrentmeesters@hotmail.com. Wij danken u voor het meedenken.
College van Kerkrentmeesters.
- Dauwtrappen op donderdag 10 mei, voorafgaand aan de viering op Hemelvaartsdag (aanvang: 9.00 uur)
Start om 6.00 uur bij de kerk. Bij terugkomst is er ontbijt in de kerk.
Kun je niet lopen? kom dan wel eten! Het ontbijt begint om ca. 8.00 uur. Opgeven voor de wandeling en/of
ontbijt bij : Marjanne van Breugel (403829) of Nel van Vugt (403228)
marjannevanbreugel@kpnmail.nl of Nel.ouwerkerk@hotmail.com. of h.d.peuter@hccnet.nl Opgave uiterlijk
dinsdag 8 mei.
- Ophaalronde rommelmarkt: Op zaterdag 28 april a.s. is de tweede en laatste ophaalronde dit jaar t.b.v. de
rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk die op 22 en 23 juni gehouden zal worden. Graag uw bruikbare
spullen voor 9.00 uur op een goed zichtbare plaats buiten zetten. Let op, we halen op deze dag geen grote
spullen op zoals grote kasten, matrassen en bankstellen. Hannie van Breugel tel. 402210
Mari van Zanten tel. 403086
- 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.
KINDERLIED ‘Regenbogen’ (met Youtube-begeleiding)
Elly & Rikkert Zuiderveld, tekst en muziek
1

Mensen maken huizen
van wit en wart en grijs
en soms kan ik verlangen
naar 't hemels paradijs
want om de troon van God in de hoge
zijn regenbogen.

3

En soms wanneer de zon schijnt
en 't regent tegelijk,
dan zie 'k een heel klein stukje
van 't hemels koninkrijk,
want om de troon van God in de hoge
zijn regenbogen.

2

Paars en geel, oranje,
rood en blauw en groen honderdduizend kleuren,
misschien wel een miljoen
Om de troon van God in de hoge
zijn regenbogen.

4

Paars en geel, oranje,
rood en blauw en groen honderdduizend kleuren.
misschien wel een miljoen.
Om de troon van God in de hoge
zijn regenbogen

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 26 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

