Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 1 juli 2018

De dienst van deze zondag 1 juli 2018: 2e zondag van de zomer
10.00 uur:

Thema: Jobsgeduld. Schriftlezingen: Job 2:1-3:1; 40:1-9 en 42:1-6; preektekst: ‘Denk ook eens
aan Job. Jullie weten hoeveel geduld hij had. En jullie weten hoe goed het met
hem afgelopen is. De Heer liet hem niet in de steek. Want de Heer is goed en vol liefde.’
(Jacobus 5:11, BGT) Liederen: Lied 320:1,2,3 (voorzang; Schoollied); Psalm 103:1,9; Klein
gloria (Lied 195); Lied 213:1,2,5; Lied 885; Kinderlied ‘Wij gaan voor even uit elkaar’; Lied 221:
Lied 909; Lied 263:2,3 en Lied 425

Voorganger:
Organiste:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. A.W. Mol, Hendrik Ido Ambacht
Karin van Andel
Joke de With
Liane Ippel
Stef Bakker
Margreeth Damminga
Corina van Vugt & Yvonne Colijn
1. Jeugdwerk; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Groep 1 t/m 8.
Jan van Erp, telefonisch bereikbaar op 06-10676764

De dienst van volgende week zondag 8 juli 2018: 3e zondag van de zomer
10.00 uur:

Afsluiting Jaarthema ‘Dankbaarheid’ en ‘brugdienst’ voor de oudste KND-groep.
Thema: Je kunt de boom in / uit. Schriftlezingen: Genesis 12:1-3 en Lucas 19:1-10.

Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
Gerard Westerlaken
Marjolein Bot
Eli Vos
Kees Heijstek
Arja Groenenberg
Teunie v/d Sommen en Thea de Rooij
1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Kerkklanken
Groep 1 t/m 8. Er is tienerdienst
Jan Moree, telefonisch bereikbaar op 06-10676764

IN MEMORIAM LEEN DOLISLAGER
Op dinsdag 26 juni is Leendert Dolislager overleden, sinds 4 april 2015 weduwnaar
van Ria Dolislager-van der Zalm. Leen Dolislager is 71 jaar geworden. De begrafenis heeft op zaterdag
30 juni plaatsgevonden, na een afscheidsdienst in onze kerk. We gedenken hem (ook) vanmorgen in
ons midden en zingen daarbij, na een moment van stilte, Lied 263:2,3. In onze gebeden gedenken wij
zijn dochters, schoonzonen, kleinkinderen en allen die verdrietig achterblijven na zijn sterven.
ZIEKEN
Beatrix-ziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem:
W. van Breugel-Nederlof, Afd. 3- Oost, k. 353
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:
A. van Bruggen-Kant, Afd. Guldenroede, k. 119.
H. Heijstek-Haneveld, Afd. Guldenroede, k. 124
A. Koops-Heijstek Afd. Wilgenroos, k. 203
M.C. van der Stelt-van der Wiel, Afd. Guldenroede, k. 129
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. H.N. van Drunen-Brienen,
Van der Steltstraat 2.
MEDEDELINGEN
Basiscursus Pastoraat: woensdag 4 juli, 19.00-20.30 uur, De Hoeksteen. De derde en laatste bijeenkomst
van deze cursus. Deze cursus is wel allereerst bedoeld voor de nieuwe pastorale bezoekers, maar iedereen
met een taak of interesse in het pastoraat zijn van harte uitgenodigd!
Voor belangstellenden liggen programma en boekje in de hal van de kerk.
Actie Vakantietasjes:
De diaconie is met een actie bezig voor kinderen van minima in het Land van Heusden en Altena. We doen
dit in samenwerking met Autje van der Lee van de Stichting G.S.W. in Werkendam.
We willen voor kinderen die niet op vakantie kunnen gaan een vakantietasje maken met wat knutselspullen
en speelgoed zodat ook hun vakantie wat opgefleurd wordt. 1 Tasje komt op ongeveer € 5,00. . Zou u mee
willen helpen om deze actie te doen slagen? in de hal van de kerk staat een tafel met daarop een doos waar
u uw bijdrage in kunt deponeren. Misschien wilt u wel 1 tasje of meerdere tasjes doneren. Misschien vindt u
dat te veel, dat kan maar dat geeft niet, iedere euro is welkom.
Rommelmarkt 22 en 23 juni 2018: De rommelmarkt van dit jaar was weer een groot succes!
Namens de commissie willen wij iedereen die mee heeft geholpen, in welke vorm dan ook, ontzettend
bedanken, want zonder vrijwilligers was dit nooit mogelijk geweest. Wij hopen dat we volgend jaar weer op
u/jullie medewerking kunnen rekenen. De rommelmarkt heeft een geweldig resultaat opgebracht namelijk €
7500,- Dit bedrag wordt gebruikt voor de uitbreiding van de keuken in de kerk. Het bedrag van de
boodschappenmand is geraden door: Mevrouw Gerda Voskuilen. Graag zien we u volgend jaar weer op de
rommelmarkt!
De Rommelmarkt commissie
Kleding/ textiel rommelmarkt
De verkoop van textiel, schoenen, inclusief De Boetiek is dit jaar wederom goed verlopen. Mede door de
aangeleverde kwalitatieve spullen hebben we een mooie bijdrage kunnen leveren aan het totaal bedrag van
de rommelmarkt. De overgebleven spullen zijn door de aan de kerk verbonden goede doelen opgehaald.
Iedereen die op wat voor manier heeft bijgedragen, hiervoor hartelijk dank!
De Boekerij+: Op donderdagmiddag 12 juli a.s.van 13.30 - 16.00 uur is de laatste verkoopdag. De boeken
worden tegen een gereduceerde prijs verkocht. De boeken kunnen niet meer worden afgegeven bij de kerk,
maar op de ophaaldagen van de Rommelmarkt worden aangeboden. De verkoop door Jannie via Marktplaats
gaat door, zolang de voorraad strekt. Henk van Putten (tel. 402768) Jannie voor den Dag (tel. 402763)
Vakantie avondgebed
Wij hopen op 12 sept. 2018 weer bij elkaar te komen.
Bestemming deurcollecte van vandaag zondag 1 juli. Jeugddorp De Glind.
De Rudolphstichting richt zich met haar projecten op uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Soms hebben ze
gedragsproblemen en/of een verstandelijke beperking. Door allerlei problemen kunnen zij niet meer thuis
wonen. Alle projecten zijn er op gericht deze kinderen en jongeren een eerlijke kans op een hoopvolle
toekomst te geven Het doel is een omgeving te creëren waarin uithuisgeplaatste kinderen en jongeren zich
kunnen richten op hun toekomst. www.rudolphstichting.nl
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 5 juli, 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

