Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 2 september 2018

De dienst van deze 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. 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.
Voorzang: Lied 512. Overige liederen: Psalm 150 (schoollied van de week); ‘Psalmpje’ (zie
tekstboekje); Psalm 150a; ‘Nu jij er bent’ (Trijntje Oosterhuis en Carel Kraayenoord; Youtube);
Lied 289; Lied 371 (als gebeden Onze Vader) en als slotlied Lied 868
Gospel Unlimited zingt tijdens de dienst: ‘Psalm 130’; ‘Free’; ‘Old Church Choir’; ‘Vader, ons
hart is vol van U’; ‘Halleluja (a soulful celebration en ‘Crown Him with many crowns’ (In het
tekstboekje vind je de uitgewerkte teksten met de evt. vertalingen.)
Voorganger:
Muzikale medewerking:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
gospelkoor Gospel Unlimited, o.l.v. Marcel van der Poel,
en Jaco van de Werken, orgel
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

De diensten van volgende week zondag 9 september 2018: 12e zondag van de zomer
10.00 uur:
14.30 uur:

Viering Heilig Avondmaal. Thema: Catechese op linnen. De Bijbeluitleg van het schilderij ‘Het
laatste avondmaal’, van Dirk Bouts, uit 1468 (Sint Pieterskerk, Leuven).
Verkorte Avondmaalsviering in Het Steunpunt voor ouderen.
Voorganger:
Muzikale medewerking
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
’s mo: Karin van Andel (orgel en blokfluit) en Hanneke de Peuter
(piano en blokfluit); ’s mi: Piet Versteeg
’s mo: Marjolein Bot; ’s mi: Piet van Vugt
Rick Ippel (06 50503987)
Niels Colijn
Ina Heijstek
Thea Hoeke en Els van der Stelt
1. PKN/JOP; 2: Onderhoud orgel
Voor groep 1 t/m 8. Er is deze zondag tienerdienst.
Jan van Erp, telefonisch bereikbaar op 0610676764

ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk / verhuizingen:
Echtpaar J. en A. van Bruggen-Kant is definitief verhuisd naar Verpleeghuis Altenahove,
Afd. Wilgenroos, k. 106.
M.C. van der Stelt-van der Wiel is verhuisd naar Afd. Guldenroede, k. 112
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 mevrouw L. Groeneveld.
De maandelijkse bloemengroet gaat naar mevrouw G. Heystek - Ouwerkerk in Altenahove te Almkerk.
MEDEDELINGEN
Moderamenvergadering: dinsdag 4 september, De Hoeksteen, vanaf 19.45 uur
Pastoraal Overleg: woensdag 5 september, De Hoeksteen, vanaf 19.45 uur
Ringavond: woensdag 12 september, Hervormde kerk Almkerk; aanvang: 19.30. Op deze startavond van de
vml. Classis Heusden en Almkerk zal prof. Jan Hoek een lezing houden over ‘Voltooid leven’.
Bestemming deurcollecte van vandaag 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
Bestemming Avondmaalscollecte van zondag 9 september: De opbrengst van deze collecte willen wij
bestemmen voor de getroffenen van de aardbevingen op het Indonesische eiland Lombok. In het rampgebied
zijn vele duizenden mensen dakloos. Vooral arme bewoners van het eiland, van wie de huizen niet stevig
gebouwd waren, zijn nu alles kwijt. De partners van Kerk in Actie zetten zich volop in voor slaapplekken,
dekens en zeilen om onder te slapen. Daarnaast bieden ze medicatie, eten, drinken en zeep. Daarbij wordt als
eerste gekeken naar de meest kwetsbaren, vrouwen en meisjes, kinderen jonger dan vijf jaar, ouderen en
mensen met een handicap. Mogen wij deze collecte van harte bij u aanbevelen.
Startzondag: Zondag 16 september is het startzondag, begin van een nieuw kerkelijk jaar met een nieuw
jaarthema: "Kunst in de kerk". Na de kerkdienst van 10.00 uur en de koffie gaat de "Kunstroute" door
Nieuwendijk van start. Deze "Kunstroute" is voor iedereen, jong en oud. Omdat het bij mensen thuis is, graag
opgave vooraf. Opgeven kan tot en met 9 september. Dat kan op de lijst in de hal van de kerk of per telefoon:
Miranda 06-1109010 of Hanneke 0183-402318. Het programma duurt tot 14.00 uur, voor eten wordt gezorgd!
Voor zondag 16 september worden baktalenten gevraagd. Wie bakt er iets lekkers voor bij de koffie op de
startzondag?
Radio Zonneschijn: De eerste uitzending van het nieuwe seizoen is op donderdag 6 september van 14.00 tot
15.00 uur. Wij hopen weer op veel verzoekjes, die aangevraagd kunnen worden met de briefjes, die in Het
Steunpunt hangen en in het Dijkhuis en in beide kerken liggen. Ook kan er aangevraagd worden via de
website van beide kerken per email.

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 6 september, 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

