Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 22 juli 2018

De dienst van deze zondag 22 juli 2018: 5e zondag van de zomer
10.00 uur:

Schriftlezingen: Jeremia 23:1-6 en Marcus 6:30-44. Liederen: Psalm 27:4,7; (bij het Kyriegebed:) Lied 301a; Lied 868:1,5; Kinderlied: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’; Psalm 23:1,3; Lied
576:4; Lied 272; (als acclamatie bij de gebeden:) Lied 367b en Lied 512

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

ds. A. van Andel, Valkenswaard
Piet Versteeg
Jaap van Elzelingen
Dick de Peuter
Gerard de Graaf
(tijdens de basisschoolvakantie hebben ook onze lectores vrijaf)
Adri van Esch en Wilma Koekkoek
1. Algemene Kerkelijke Arbeid; 2. Onderhoud orgel
Groep 1 t/m 8
Arie Straver, telefonisch bereikbaar op: 0610676764

De dienst van volgende week zondag 29 juli 2018: 6e zondag van de zomer
10.00 uur:

Voorganger: ds. W. Bisschop, Breda

Organist:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastheer & gastvrouw:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Piet Versteeg
Hugo Groeneveld
Mari van Zanten
Rowy Raams
(tijdens de basisschoolvakantie hebben ook onze lectores vrijaf)
Kees Heijstek en Maja Heijstek
1. Diaconie; 2. ZWO
Groep 1 t/m 8
Jan Moree, telefonisch bereikbaar op: 0610676764

ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:
A. van Bruggen-Kant, Afd. Guldenroede, k. 117
(haar echtgenoot J. van Bruggen woont tijdens de revalidatie bij haar in Altenahove)
H. Heijstek-Haneveld, Afd. Wilgenroos, k. 207
A. Koops-Heijstek, Afd. Wilgenroos, k. 203
M.C. van der Stelt-van der Wiel, Afd. Guldenroede, k. 123
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. P. Hoeke- van de Koppel.

MEDEDELINGEN
VAKANTIE DS. WOUDA: van 23 juli t/m 12 augustus
In deze periode neemt ds. Meeder (tel. 0345-619932; mail: mfmdhof@hotmail.com) voor heel
de gemeente waar en kunt u in noodgevallen een beroep op haar doen. Wilt u ziekenhuisopname
(of -ontslag) tijdig doorgeven?

Ouderenkring van der Steltstraat:
26 juli van 15.00 uur – 16.15 uur o.l.v. ds. M.F. Meeder – van Hof,
Wilt u het Nieuwe Liedboek meenemen?
Verkoop oude piano
Vanwege de aanschaf van een nieuwe piano zal de oude piano worden verkocht. Omdat deze niet meer
optimaal gestemd kan worden, is besloten om dit instrument voor een bedrag van € 100,- te koop aan te
bieden aan leden van onze kerkelijke gemeente. Diegenen die hiervoor belangstelling hebben, kunnen dat
voor 1 september melden bij penningmeester Wim Colijn. (wimcolijn@gmail.com of telefonisch op nummer
401842). Indien er meer belangstellenden zijn, zal er worden geloot.
Vakantie avondgebed
Wij hopen op 12 sept. 2018 weer bij elkaar te komen.
Wereldwinkel: de wereldwinkel heeft nu vakantie. Wij hopen 30 augustus a.s. weer in de Hoeksteen
aanwezig te zijn. Namens alle vrijwilligers wensen wij u en jullie een fijne vakantie toe.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 26 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

