Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 26 augustus 2018

De dienst van deze zondag 26 augustus 2018: 10e zondag van de zomer
10.00 uur:

Thema: ‘Daniël nam zich in zijn hart voor …’ Schriftlezingen: Daniël 1 en
Matteüs 10:16-20. Voorzang: Lied 218:1,2,5. Overige liederen: Psalm 43:3,4; Klein gloria (Lied
195); Lied 875; Kinderlied: ‘Daniël, Daniël!’ (met YouTube); Lied 835:1,2,4; ‘Heer, ik kom tot U’
(Opwekking 488; z.o.) en Gezang 473:1(a),2(m),3(v),5(a),8(m),9(v),(a) 10, in wisselzang (uit:
Liedboek 1973).
Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. D. Eckhardt-Groeneveld, Zuilichem
Gerard Westerlaken
Piet van Vugt
Cees de Rooij (06 53405911)
Niels Colijn
(tijdens de basisschoolvakantie hebben ook onze lectores vrijaf)
Janny de Graaf en Elly Polak
1. Diaconie; 2. Kosten energie
voor Groep 1 t/m 8. Er is deze zondag tienerdienst.
Arie Straver, telefonisch bereikbaar op 0610676764

De dienst van volgende week zondag 2 september 2018: 11e zondag van de zomer
10.00 uur:

Gezins- en Doopdienst. Thema: Geloven – daar zit muziek in!
Schriftlezingen: Psalm 150 en Efeziërs 5:19-20. Muzikale medewerking wordt verleend door
gospelkoor Gospel Unlimited, o.l.v. Marcel van der Poel.
In deze dienst zal Thijmen Barend van Zanten, zoon van Erik van Zanten en Ilse Klop (Janbaas
11) teken en zegel van de Heilige Doop ontvangen.
Voorganger:
Organist:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
Jaco van de Werken
Anita Kiezebrink
Eli Vos (06 38899154)
Martijn Bot
Fleur Groenenberg
Hannie van Breugel en Linda Dekker
1. Jeugdwerk; 2. Algemeen Kerkelijke Arbeid
Er is deze zondag geen kindernevendienst.
Dick de Peuter, telefonisch bereikbaar op 0610676764

ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
P. van den Berg (Heistraat 5), Afd. 3-Oost, k. 345
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:
Echtpaar Van Bruggen-Kant (Rijksweg 109-203), Afd. Guldenroede, k. 117
M.C. van der Stelt-van der Wiel (v/h. Vijverstraat 22) is verhuisd naar Afd. Guldenroede, k. 112
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods bemoedigende nabijheid toe.
GEBOREN JANNE GROBECKER
Op maandag 20 augustus werd Johanna Wilhelmina geboren, dochter van Daniël en Rosanne GrobeckerPijpelink (De Graaff 34, 4251 HV Werkendam). Wij feliciteren de ouders hiermee van harte en bidden hen
Gods zegen toe bij het opgroeien en opvoeden van hun Janne.
OVERLEDEN DINI VAN DER PLUIJM-VAN VUGT
Op donderdag 23 augustus overleed Dini van der Pluijm-van Vugt (Pr. Margrietlaan 4) op de leeftijd van 60
jaar. Dini was geen lid van onze gemeente (meer) maar betrokkenheid en een (pastorale) relatie was er wel.

De afscheidsbijeenkomst op woensdag 29 augustus (Aula, aanvang: 10.30 uur) wordt via onze kerkradio
uitgezonden. Vanmorgen bidden we om troost en moed voor haar man Albert, hun kinderen en kleinkinderen
en allen die verdriet hebben om haar sterven.
BLOEMENGROET
De bloemen uit de kerk gaan vandaag als groet uit de gemeente naar de heer en mevrouw J. van Maastricht,
Biesboschstraat 8.
MEDEDELINGEN
Bestemming deurcollecte van volgende week zondag 2 september: 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 erop 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
Radio Zonneschijn
De eerste uitzending van Radio Zonneschijn van het nieuwe seizoen is op donderdag 6 september.
We hopen dan dat er weer veel verzoekjes worden aangevraagd. Dat kan door de aanvraagbriefjes, die
hangen in het steunpunt, dijkhuis en beide kerken. Ook kan het via de website van beide kerken.
Vergadering College van Kerkrentmeesters
Het CvK vergadert op woensdag 29 augustus 2018 in de Hoeksteen, aanvang 19.30 uur.
Wereldwinkel
Voor de meesten van ons zit de vakantie er weer op. Donderdag 30 augustus a.s. hopen we weer in de
Hoeksteen aanwezig te zijn. Overigens zijn wij elke donderdagmiddag geopend van 13.30-16.00 uur.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 30 augustus, 17.00 uur bij
Marjolein Bot, tel. 06 21498141, 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

EXTRA LIED
‘Heer, ik kom tot U’ (‘De kracht van uw liefde’)
Opwekking 488
1

Heer ik kom tot U,
neem mijn hart, verander mij.
Als ik U ontmoet vind ik rust bij U.
Want Heer ik heb ontdekt,
dat als ik aan Uw voeten ben,
trots en twijfel wijken
voor de kracht van Uw liefde

2

Heer, kom dichterbij,
Dan kan ik uw schoonheid zien
en uw liefde voelen, diep in mij.
En, Heer, leer mij uw wil,
zodat ik U steeds dienen kan
en elke dag mag leven
door de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat Uw liefde stromen.
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart.
Ik voel Uw kracht en stijg op als een arend.
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest
en de kracht van Uw liefde

Slot:

Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw geest
En de kracht van Uw liefde.

