Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 10 juni 2018

De dienst van deze 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. (Voor onze gemeenteleden aan huis gebonden: deze dienst kan helaas niet
worden uitgezonden.)
Gastvrouwen:
Collecten:
Beheerder:

Els v/d Stelt & Linda Dekker
1. Algemene kerkelijke arbeid; 2. Onderhoud gebouwen
Theo Dekker, telefonisch bereikbaar op 06-10676764

De diensten van volgende week zondag 17 juni 2018: 3e zondag na Trinitatis
10.00 uur:

Viering Heilig Avondmaal. Thema: Stilte in de storm. Schriftlezing: Marcus 4:35-41

14.30 uur:

Verkorte Avondmaalsviering in Het Steunpunt

Voorganger:
Organisten:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
’s mo: Gerard Westerlaken
’s mi: Piet Versteeg
Mari van Zanten
Rowy Raams
Bep de Bruijn
Rika van Kappel & Sjany de Graaf
1. Diaconie; 2. Algemene kerkelijke arbeid
Groep 1 t/m 8
Arie Straver, telefonisch bereikbaar op 06-10676764

ZIEKEN
Amphiaziekenhuis, locatie Molengracht, Postbus 90158, 4818 CK Breda:
A. van Bruggen-Kant (Rijksweg 109-203), Unit 51, k. 8
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:
H. Heijstek-Haneveld (Hoekkampstraat 16), Afd. Guldenroede, k. 124
A. Koops-Heijstek (Rijksweg 109-302) Afd. Wilgenroos, k. 203
M.C. van der Stelt-van der Wiel (Vijverstraat 22), Afd. Guldenroede, k. 129
Verhuizing
A. van Oord-van Daalen (Rijksweg 109-207) is verhuisd naar Altenahove, Afd. Guldenroede, k. 115
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. Groeneveld-van Putten,
Eemstraat 9.
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.
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.
Bestemming Avondmaalscollecte van volgende week zondag 17 juni.
Net als voorgaande jaren willen wij als diaconieën van de Hervormde en Gereformeerde kerk rond de vakantie
tijd een bedrag van € 70, - overmaken voor de minima hier in Nieuwendijk. Dit gaat in samenwerking met de
gemeente Werkendam, zij weten welke huishoudens er recht op hebben, en zorgen dat het geld een goede
bestemming krijgt. Wij willen de Avondmaalscollecte hier voor bestemmen, en hem van harte bij u
aanbevelen.
Aangepaste kerkdienst te Almkerk.
Zondagmiddag 17 juni a.s. is er een aangepaste met en voor mensen met een verstandelijke beperking, in de
Gereformeerde kerk te Almkerk (Voorstraat 16). De dienst begint om 15.00 uur. Voorganger is Ds. B. Ridder
uit Almkerk en het thema luidt: “Hallo allemaal, wat fijn dat je er bent!”.
Muzikale medewerking in deze dienst zal worden verleend door kinder- en tienerkoor “Grace” uit Gorinchem
o.l.v. Christina Herwig. We hopen op een fijne dienst. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar
na te praten, onder het genot van een kopje koffie, thee of fris.
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 14 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

