Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 16 september 2018

De dienst van deze zondag 16 september 2018: Startzondag
10.00 uur:

Start- en Doopdienst. Thema: Levenskunst. Schriftlezingen: Prediker 1:1-11 en Matteüs
6:26-29. De muziek die het ensemble vanmorgen ten gehore brengt is (voor de dienst:)
‘Menuet’, uit Berenice (Georg F. Händel) en ‘Hymne’ uit Finlandia (Jean Sibelius); (bij
het binnendragen van de dopeling:) een Wiegelied (Joh. Brahms); (tijdens de collecte:) ‘Yellow
mountains’ (Jacob de Haan) en (bij het uitgaan:) ‘Christ the King’.
Ze begeleiden de volgende samenzangliederen: ‘Samen in de naam van Jezus’ (Lied 90,
N’dijkse bundel); ‘Heer, ik kom tot U’ (Lied 42 NB); ‘Als je eenzaam bent (Ik zal er zijn)’ (z.o.);
‘Nader, mijn God, bij U’ (Lied 83:1,3 NB); Psalm 139b (Liedboek 2013); ‘Vreugde, vreugde,
louter vreugde’ (Lied 112:1,3,5 NB) en ‘De vrede van God’ (Lied 110 NB)
In deze dienst zal Johanna Wilhelmina (Janne), dochter van Daniël en Rosanne GrobeckerPijpelink, het teken van de Heilige Doop ontvangen. Over een ‘start’ gesproken …(!)
Na de dienst is er een mooi, gevarieerd, kunstzinnig en gezellig programma voor iedereen.
Het programma voor deze Startzondag wordt ca. 14.00 uur afgerond.
(Ook als je je nog niet hebt opgegeven:) Je bent van harte welkom!
Voorganger:
Muzikale medewerking
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

ds. R.A. Wouda
Orkest van gemeenteleden o.l.v. Lijn van der Wiel
Jan van der Schuit
Mari van Zanten (0623794805)
Arie Strik
Hanneke de Peuter
Els van der Stelt en Joke de With
1. PKN / Vredesweek; 2. Onderhoud orgel
voor Groep 1 t/m 8
Jan Moree, telefonisch bereikbaar op 0610676764

Avondgebed: woensdag 19 september, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De diensten van volgende week zondag 23 september 2018:
10.00 uur:

Voorganger is ds. H.P. de Goede, uit Werkendam.

18.30 uur:

Muzikale fruitmand, zangdienst met liederen uit ons gele, Nieuwendijkse liedbundeltje.
Je kunt daarvoor liederen aanvragen via de bus in de hal van de kerk (of via Kerkweg 1;
r.a.wouda@gmail.com of (0183)405855). Inleveren kan t/m donderdag 20 september.
Neemt u / neem je voor de zangdienst zelf je gele liedbundel mee?!
Organist:
Ouderling van dienst:
Koster:
Beamisten:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Pieter-Jan Lukas
’s mo: Elly Polak
’s av: Jaap van Elzelingen
‘s mo: Dick de Peuter (0183 402318)
’s av: Erik Kraaij (0613374273)
’s mo: Stef Bakker
’s av: Rowy Raams
Tus Heijstek
Rika van Kapel en Sjanie de Graaf
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid 2. Kosten energie
Voor groep 1 t/m 8. Er is deze zondag tienerdienst.
Theo Dekker, telefonisch bereikbaar op 0610676764

ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk / verhuizingen:
J. Kraaij is verhuisd naar Afd. Wilgenroos, k. 148 (herhaald bericht).
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 Van Pelt, Griendstraat 3a.
MEDEDELINGEN
Belijdeniscatechese: een eerste, verkennende bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden. We gaan
binnenkort echt van start! De data en onderwerpen worden komende week gepubliceerd op de website:
www.gknieuwendijk.nl (en in de komende Nieuwsbrieven en Kerkklanken). Ook dan ben je van harte welkom
om aan te haken!
Startavond Tienercatechese: woensdag 19 september. We starten deze avond (om 19.00 uur) met een
fietstocht, waarbij we gaan geocachen (een puzzeltocht met coördinaten en zoekopdrachten). Neem dus je
smartphone of gsm mee. Voor vertrek krijg je uitleg en kun je een app downloaden. Het belooft een leuke
avond te worden. Je bent van harte welkom!
Kerkenraad: donderdag 20 september, De Hoeksteen; aanvang: 19.45 uur.
Ladiesnight (voor vrouwen tussen 25 en 40): woensdag 19 september ben je van harte welkom op Dirkappel
26 om 20.00 uur. Schuif gerust eens aan. We zouden het gezellig vinden als je er bij bent! Groetjes Marielle,
Karin, Lenneke en Irene (06-23850730 / irenewolvers@live.nl)
Overige data nieuwe seizoen: dinsdag 27/11, dinsdag 29/1, woensdag 20/3, woensdag 8/5 en woensdag 19/6.

EXTRA LIED
‘Ik zal er zijn’
Dichter onbekend; melodie Giuseppe Verdi, arr. Tom Parker

Als je eenzaam bent of in het duister / denk dan aan Mij en roep Mij aan.
Als geen mens je kent en niemand luistert, / zelfs als je fluistert zal ik je stem verstaan.
Refrein:

Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. Ik zal er zijn.
Als een ster in donkre nachten zal Ik wachten. Ik zal er zijn!
Wees niet bang voor de stilte om je heen.
Wees niet bang, Ik laat je nooit alleen
Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. Ik zal er zijn!

Drukt de hele wereld op je schouders / en spoken zorgen door je hoofd.
Er is Iemand die je kunt vertrouwen, / die van je houdt en die echt in jou gelooft.
Refrein:

Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. Ik zal er zijn.
Als een ster in donkre nachten, zal Ik wachten. Ik zal er zijn!
Wees niet bang voor de stilte om je heen
Wees niet bang, Ik laat je nooit alleen.
Als een Vriend wil ik je dragen, alle dagen. Ik zal er zijn.
Als een ster in donkre nachten zal Ik wachten. Ik zal er zijn.
- zal ik wachten. Ik zal er zijn!

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 20 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

