Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 4 november 2018

De dienst van deze zondag 4 november 2018: 7e zondag van de herfst
10.00 uur:

Jeugddienst. Thema: Tinder or tender. ‘Moderne liefde: ik like hem in het echt ook’. Bij deze
spreuk van Loesje zoeken we ook naar wijsheid in Prediker 4:7-12, Hooglied 8:6-7 en 1
Johannes 4:17-21. Muzikale medewerking wordt verleend door Think Twice,
Liederen (voor de dienst:) Psalm 84a en ‘U bent welkom’ (Opwekking 573); (tijdens de dienst:)
Opwekking 640 (Psalm 121); ‘Votum en groet’ (Sela); ‘Wees stil voor het aange-zicht van God’
(Opwekking 464); Psalm 139b; Lied 939; ‘Unconditionally’ (Kate Perry); ‘Heer, ik prijs uw grote
naam’ (Opwekking 430); ‘Tienduizend redenen’ (Opwekking 733) en ‘Gebed om zegen’
(Opwekking 710).
[Voor onze luisteraars thuis wordt er bij deze Nieuwsbrief een apart liederenvel meegestuurd
met de liederen buiten het Liedboek 2013.]

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

ds. R.A. Wouda
Joke de With
Dick de Peuter
Stef Bakker
Joke de With
Betty Bosch en Lenneke Ebert
1. PKN Kerk in actie/ Zending 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Voor groep 1 t/m 8.
Arie Straver (bereikbaar op 0610676764)

De dienst op woensdag 7 november 2018: Dankdag voor gewas en arbeid
19.30 uur:

Dankstond. Thema: Danken doet goed. Schriftlezingen: Prediker 4:17-5:6,9,17-19 en
1 Timoteüs 4:4-5. Liederen: Lied 248 (voorzang); Psalm 145:1,2,3,5; Lied 719; Lied 245.

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

ds. R.A. Wouda
Piet Versteeg
Marjolein Bot
Eli Vos
Rowy Raams
Bert de Bok
Lenneke Ebert en Joke de With
Dankstond

De diensten van volgende week zondag 11 november 2018: Avondmaalszondag
10.00 uur:

Viering van Schrift en Tafel. Thema: Een lauwe hap?
Schriftlezingen: Prediker 6:10-12; 10:1-2 en Openbaring 3:14-22

14.30 uur:

Verkorte Avondmaalsviering in Het Steunpunt (Van der Steltstraat)

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

ds. R.A. Wouda
’s mo: Gerard Roza
’s mi: Piet Versteeg
’s mo: Piet van Vugt
’s mi: Elly Polak
Liane Ippel
Martijn Bot
Bep de Bruijn
Adrie van Esch en Janny de Graaf
1. PKN Kerk in actie / binnenlands diac. 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Voor groep 1 t/m 8.
Dick de Peuter (bereikbaar op 0610676764)
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IN MEMORIAM GIJSBERTJE HEYSTEK-OUWERKERK
Op woensdagavond 31 oktober overleed in Verpleeghuis Altenahove Gijsbertje Heystek-Ouwerkerk,
sinds 30 maart 2012 weduwe van Gijs Heystek. Gijpie Heystek is 84 jaar geworden. De begrafenis zal
plaatsvinden op dinsdag 6 november a.s . De afscheidsdienst begint om 13.30 uur in de Aula aan de
Zandsteeg en zal geleid worden door Rita van der Meer-van der Ven. Aansluitend aan de begrafenis is
er gelegenheid tot condoleren. Het In memoriam in ons midden zal volgende week zondag 11 november
gehouden worden.
ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland, Almkerk
D. Tolenaars-Groeneveld, Afd. Guldenroede, k. 117
Verpleeghuis Het Gasthuis, Banneweg 61, 4204 AA Gorinchem:
W. van Breugel-Nederlof, k. 17
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 Mw. L. Struik-van der Wiel.
De maandelijkse groet gaat naar Mevr. A. Koops Heystek.
MEDEDELINGEN
Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis: dinsdag 6 november, 10.00-11.00 uur;
inloop vanaf 9.15 uur. Leiding: ds. N.M. van Ommeren
Moderamen: woensdag 7 november, aansluitend aan de Dankstond
‘Preekbespreking’: donderdag 8 november, 19.30 uur, De Hoeksteen. Je / u kunt dan reageren op
en napraten over de jeugddienst van deze zondag 4 november. We praten over het thema na n.a.v. ‘Relaties
geven me voldoening’ (Stefan Paas, in: Zinvol leven, blz. 41-51. Er liggen kopieën in de hal.) Overigens hoef
je voor een reactie natuurlijk niet tot donderdag te wachten!
Belijdeniscatechese: vrijdag 9 november, 19.30 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
Tienercatechese: dinsdag 13 november, 19.00-20.00 uur, De Inloop
Basiscatechese: woensdag 14 november, 19.00-20.00 uur, in de pastorie (Kerkweg 1)
Inleveren enveloppen Dankstondcollecte 2018
In de dienst van woensdag 7 november a.s. wordt de jaarlijkse dankstondcollecte gehouden.
Voor diegenen die niet in staat zijn deze dienst bij te wonen, of die hun bijdrage alsnog willen overmaken, is in
Kerkklanken van de maand november een enveloppe ingesloten, die u kunt gebruiken om uw gift alsnog te
doneren. U kunt deze enveloppe op zondag 11 november of zondag 18 november in de daarvoor speciale
bus deponeren, die u achter in de kerk zult aantreffen.
U mag natuurlijk de enveloppe ook aan de dominee, ouderling, of een ander kerklid meegeven, of uw bijdrage
overmaken op rekeningnummer NL 78 RABO 0301505012 t.n.v. Gereformeerde Kerk Nieuwendijk.
Zusterkring: Vergadering woensdagavond 14 november. Aanvang: 19: 45 uur
Wereldwinkel: Woensdag 7 november a.s. is het Dankdag. De wereldwinkel is met haar stand aanwezig
Bestemming deurcollecte van vandaag zondag 4 november.
Het laatste kwartaal van dit jaar zal de opbrengst bestemd zijn voor MAF. Zie www.maf.nl
Bestemming HA collecte van volgende week zondag 11 november.
De aardbevingen en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi heeft meer dan 1570 mensen het leven
gekost. Lokale christelijke hulporganisaties zijn met de steun van Kerk in Actie bezig met het verlenen van de
eerste noodhulp zoals water, voedsel en medicijnen. Mogen wij deze collecte van harte bij u aanbevelen.
Gespreksavond : Als je partner niet gelooft...
Voor wie interesse heeft is er op dinsdag 6 november een gespreksavond in de hoeksteen om 19:30 uur.
Voor meer informatie: Inge vd Spek en Irene Wolvers 06-23850730 of irenewolvers@live.nl
Clubavond in de Griend: Opgeven: Voor 13 november via sms/app/bellen naar nummer 06-12718995 of
per mail jeugdclub-gk-nieuwendijk@outlook.com. (Volgende NB meer informatie of zie vorige NB)
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 8 november, 17.00 uur
bij Jan van Vugt, 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
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