Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 3 juni 2018

De dienst van deze zondag 3 juni 2018: 1e zondag na Trinitatis
10.00 uur:
Thema: Dichterbij dan je denkt! Lezingen: Daniël 7:(2),9-10,13-14 en Matteüs 25:31-46.
Liederen: Lied 826 (voorzang); Psalm 145:1,3; Psalm 145b; Kinderlied: ‘Ik was hongerig en jij
gaf Mij te eten’ (z.o.); Psalm 145:4; Lied 561: Lied 825:8,9,5; Lied 81:3,4 (bundel GK
Nieuwendijk 2002) en Lied 418:1,2
Het drempelgebed wordt gezamenlijk uitgesproken (naar Psalm 145)
Voorganger: Genadig en liefdevol is de HEER,
Allen:
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
Voorganger: Laten al uw schepselen U loven, HEER,
Allen:
en uw getrouwen U prijzen!
Voorganger:
Ouderling:
Koster:
Organiste:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Ds. J.H. Meijer, s'Gravenzande
Piet van Vugt
Cees de Rooij (06-53405911)
Mieneke Meijer
Niels Colijn
Bert de Bok
Hannie van Breugel en Thea Hoeke
1. PKN Kerk in actie /zending; 2. Kerkklanken
Voor de groep 1 tot en met 8.
Jan Moree, telefonisch bereikbaar op 06-10676764

De dienst van volgende week zondag 10 juni 2018: 2e zondag na Trinitatis
11.30 (!) uur: (Feesttent bij Tavenu) Evangelisatiebijeenkomst voor jong en oud(er), met als thema: Bidcoin.
Muzikale medewerking word verleend door fanfare ONS, o.l.v. Anneke Konings-Kros, en het
kinder- en jeugdkoor Joy en Ladies Voices uit Ridderkerk, o.l.v. Jennifer van den Hoek. Leiding:
ds. R.A. Wouda. Iedereen is natuurlijk van harte welkom en neem gerust eens iemand mee!
Voorganger:
Koster:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Ds. J.H. Meijer, s'Gravenzande
R. Ippel (06-50503987)
Els v/d Stelt en Linda Dekker
1. Algemene kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouw
Voor de groep 1 tot en met 8. Er is tienerdienst
Theo Dekker, telefonisch bereikbaar op 06-10676764

IN MEMORIAM RIE VAN HERWIJNEN-DOLISLAGER
Op dinsdag 29 mei overleed Maria Pieternella (Rie) van Herwijnen-Dolislager, echtgenote van Jur van
Herwijnen. Rie van Herwijnen is 81 jaar geworden. De begrafenis heeft op zaterdag
2 juni plaatsgevonden, na een dankdienst voor haar leven in onze kerk.
Wij gedenken Rie van Herwijnen vanmorgen in ons midden. We zingen daarbij ‘Mijn Jezus, ik hou van U’ (Lied
81:3,4 uit de Nieuwendijkse bundel)
ZIEKEN
Beatrix-ziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
H. Heijstek-Haneveld (Hoekkampstraat 16), Afd. 5-Oost, k. 552. (Naar verwachting verhuist Riek Heijstek
komende week naar Altenahove, afd. Guldenroede, voor verdere revalidatie.)
M.C. van der Stelt-van der Wiel (Vijverstraat 22), Afd. 4-West, k. 408
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:
A. Koops-Heijstek (Rijksweg 109-302) Afd. Wilgenroos, k. 203
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. D. van der Laan van Maastrigt-van
Noorloos.

De maandelijkse bloemengroet wordt gebracht bij Mw. C.J. van Maastrigt Rijken in Antonia te Almkerk.
MEDEDELINGEN
- Vakantie ds. Meeder-van Hof: 2-17 juni a.s. In deze periode neemt ds. Wouda (tel. 0183-405855 of mail:
r.a.wouda@gmail.com) voor heel de gemeente waar.
Vergadering van college van Kerkrentmeesters op dinsdag 5 juni 2018 in de Hoeksteen, aanvang 19.30
uur.
- Baktalent gezocht voor 10 juni: Voor het koffiedrinken na de (tent)dienst op 10 juni zijn we op zoek naar
mensen die graag iets lekkers bakken, koeken, een cake, een taart: alles is goed. Mocht je ons hiermee willen
helpen zou je dat dan even willen doorgeven aan Anita Kiezebrink (anita@kiezebrink.com of 06-10639448).
We hopen natuurlijk op heel veel lekkers!
- Bestemming deurcollecte van zondag 3 juni.
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.
Streetrun Wist jij dat er in Nederland veel jongeren zijn in moeilijke thuissituaties? Ze hebben te maken met
verslaafde of gescheiden ouders, scheldpartijen en mishandeling. Deze jongeren willen graag wegrennen,
maar kunnen nergens heen. Op 15 juni organiseert Streetlink de streetrun. Hiermee willen we geld inzamelen
voor jongeren uit probleemgezinnen. Ik ga 7 km hardlopen, terwijl ik geen enkele ervaring heb! Wil jij me
steunen? IBAN NL73 INGB 000 1021 474, ovv. 382 Nella Olieman. Of pak een flyer in de hal van de kerk.
Kleding en textiel inzameling rommelmarkt 22-23 juni
Dit jaar wordt er weer kleding, schoenen en meerdere soorten textiel op de rommelmarkt verkocht.
Tweedehands kleding /schoenen voor volwassen, tieners en kinderen , of lakens, gordijnen, kleden, dekens,
spreien, enz. is bruikbaar. Wegens het succes staat de BOETIEK er ook weer. Hiervoor zoeken we speciaal
nog mooie dames/heren en tienerkleding. Mocht u/jij van dit alles iets willen brengen dan kan dat bij Jaanie
Tolenaars Pr. Julianaweg 11,Graag na 18.00 uur. Bij voorbaat hartelijk dank.
- 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.
EXTRA LIED - ‘Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten’
(Evangelische Liedbundel 399; Elly en Rikkert Zuiderveld, tekst en muziek)

1

‘Ik was hongerig en jij gaf Mij te eten.
Toen ik dorst had, bood je Mij je beker aan.’

Refrein:

‘En wat jij ooit gedaan hebt voor de minste van mijn broeders’,
zegt Jezus, ‘dat heb jij aan Mij gedaan.’

2

‘Toen Ik koud was, gaf jij Mij je eigen kleren.
‘k Was een vreemdeling, jij liet Mij binnen gaan.’ (refrein)

3

‘Toen Ik ziek was, ben ij Mij komen helpen.
‘k Was gevangen, jij ging niet bij Mij vandaan.’ (refrein)
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 7 juni, 17.00 uur bij
Jesse van Elzelingen, 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

