Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 29 april 2018

De dienst van deze zondag 29 april 2018: 5e Paaszondag / Cantate
‘Zingt (cantate) voor de HEER een nieuw lied, wonderen heeft Hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen, zijn heilige arm heeft redding gebracht.’ (Psalm 98:1)
10.00 uur:

Thema: Levende stenen. Lezingen: Deuteronomium 6:4-13 (leefregel); 1 Petrus 2:3-7; Jozua
4:1-9,19-24. Voorzang: ‘Nader, mijn God, bij U’ (Lied 83:1,2 N’dijkse bundel).
Overige liederen: Psalm 12:1,4; Klein gloria (Lied 195); Psalm 105:1,17,18; Lied 316:1,4;
Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’; Lied 709; Psalm 78:2; Lied 1014; Bij het In
memoriam: Psalm 139:2,4 en als slotlied Lied 416. Na de zegen zingen we de bekende
coupletten uit het Wilhelmus (Lied 708:1,6).
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

Avondgebed: woensdag 2 mei, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De dienst van volgende week zondag 6 mei 2018: 6e Paaszondag
10.00 uur:
Voorganger: ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
Ouderling van dienst: Marjolein Bot
Koster:
Mari van Zanten (06-54296201)
Organist:
Piet Versteeg
Beamist:
Martijn Bot
Lector:
Hanneke de Peuter
Gastvrouwen:
Corrie v/d Kieboom en Marry van Pelt
Collecten:
1. Diaconie; 2. Onderhoud orgel
Kindernevendienst: Voor de groep 1 tot en met 8.
Beheerder:
Theo Dekker, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64
IN MEMORIAM DINA VAN DELZEN
Op maandag 23 april overleed Hendriena Maria van Delzen. Dina van Delzen is 93 jaar geworden. Haar
begrafenis heeft op zaterdag 28 april plaatsgevonden, na een dienst van Woord en gebed (aanvang: 11.00
uur) in de Aula aan de Zandsteeg.
IN MEMORIAM BERTUS VAN DER STELT
Op donderdag 26 april overleed Bertus van der Stelt, sinds 17 juni 2016 van Berbra van der Stelt-van der
Stelt. Bertus van der Stelt is 93 jaar geworden. Dinsdag 1 mei om 14.00 uur is er, voorafgaand aan de
begrafenis, een dienst van Woord en gebed in de aula aan de Zandsteeg.
Maandag 30 april is er van 19.00 uur - 20.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen in de aula.
Wij gedenken Dina van Delzen en Bertus van der Stelt vanmorgen in ons midden. Na een moment van stilte
zingen we Psalm 139:2,4.
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.
DOOPZONDAG: 13 mei 2018
Op zondag 13 mei mogen er 4 kinderen het teken en zegel van de heilige doop ontvangen. Het zijn Finn, zoon
van Christiaan en Ilona Flikweert-de Bode; Fien, dochter van Robin en Iris Ebert-van der Stelt; Nina Sarah,
dochter van Erik en Sandra Onvlee-van Tilburg en Maud Noortje, dochter van Jelte Brienen en Annemarije
Lukkezen. We hopen op een feestelijke dienst!
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
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar Dhr. en Mw. J. Ippel-Zwets.
MEDEDELINGEN
- Handwerkclub : Donderdag 3 mei om 10.00 uur - Biesboschstraat 2 - koffie-uurtje en plannen maken voor
de verkoping op de Rommelmarkt. Iedereen die belangstelling heeft en mee wil doen is van harte welkom.
Hartelijke groeten en tot ziens, Jannie voor den Dag - telefoon 402763.
- Bestemming deurcollecte van volgende week zondag 6 mei
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 ernaar toe ook is.
- Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis: dinsdag 8 mei, 10.00 uur, met ds. Van Ommeren
- Moderamen: dinsdag 8 mei, 19.45 uur, De Hoeksteen
- 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.
- Geocachen: zaterdagmiddag 19 mei; info en opgave bij Jeannette van der Wal (tel: 0610370029
of mail: jeannettevoordendag@gmail.com)of Christiaan Flikweert (tel: 0612830601; mail:
christiaanflikweert@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 3 mei, 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

