Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 16 december 2018

De dienst van deze zondag 16 december 2018: 3e zondag van Advent / ‘Gaudete’: ‘Verblijdt u’
‘Laat de Heer uw vreugde blijven (gaudete),
ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd (gaudete).
De derde kaars steken we aan,
Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen.
er komt nog meer licht bij.
De Heer is nabij.’ (Filippenzen 4:4—5)
Oorlog en ellende zullen overgaan
dan leven alle mensen vrij.
10.00 uur:

Thema: Gods stilte (-centrum). ‘Wees stil voor God, de HEER, de dag van de HEER is nabij.’
(Sefanja 1:7a); ‘In zijn liefde zal Hij zwijgen’ (uit Sefanja 3:17)‘ Schriftlezingen: passages uit de
profeet Sefanja (1:1,7-13,17a,18a; 3:14-20) en Filippenzen 4:4-9. Liederen: Lied 435:1,2
(voorzang); Psalm 85:1; Lied 458 (3x); Psalm 85:3,4; Lied 286; Lied 157a; Lied 466:1,4,6 en
Lied 462.

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

ds. R.A. Wouda
Piet Versteeg
Jan van der Schuit
Yfke Groenevelt
Erik Kraaij
Martijn Bot
Fleur Groenenberg
Yvonne Colijn en Corina van Vugt
1. Diaconie; 2. Onderhoud orgel
Groep 1 t/m 8. Er is Tienerdienst
Dick de Peuter (bereikbaar op 0610676764)

Avondgebed: woensdag 19 december, 19.00-19.30 uur, bij Marie van Vugt (Singel 6)
De diensten van volgende week zondag 23 december 2018: 4e zondag van Advent
10.00 uur:

Voorganger: ds. A. van Andel, Valkenswaard

16.00 uur:

‘Vrolijk Kerstfeest iedereen!’ Kindertheater ‘Knettergek’ presenteert een leuke, gezellige en
afwisselende kerstviering voor jong en oud(er). Iedereen is welkom!

Organiste:
Ouderling van dienst:
Aansteken adventskaars:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Beheerder:

Karin van Andel
Hugo Groeneveld
Kira van Kleij
Cees de Rooij
Stef Bakker
Arina Groeneveld
Sjany de Graaf en Rika van Kappel
1. Algemeen kerkelijke arbeid; 2. Algemeen kerkelijke arbeid
Groepen 1 t/m 8
Jan van Erp (bereikbaar op 0610676764)

ZIEKEN
Verpleeghuis Altenahove, Rivierenland, Almkerk
D. Tolenaars-Groeneveld, Afd. Guldenroede, k. 117
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 T.
Visser - van Noorloos.
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MEDEDELINGEN
-Kerstviering: De zusterkring en de Hervormde vrouwenbond nodigen alle ouderen onder ons van harte uit
voor de kerstviering in het Tavenu. Deze viering is op maandag 17 december en begint om 14.30 uur. We
kijken uit naar uw komst en heten u van harte welkom.
- Belijdeniscatechese: dinsdag 18 december, 19.30, in de pastorie (Kerkweg 1)
- Wijkoverleg: woensdag 19 december, 19.45 uur, De Hoeksteen (voor wijkouderlingen en predikanten)
- Vrouwengespreksgroep I.C.E. Kerstviering woensdag 19 december van 19.45 tot 21.45 uur in De
Hoeksteen. Thema van de avond : Met blijdschap geven wij kennis.......Iedereen is van harte welkom.
Informatie : Jannie voor den Dag tel. 402763.
-HERDERSTOCHT: Op donderdag 20 december zal er weer een herderstocht worden gehouden. Het
engelenkoor in de kerk kan nog zangers gebruiken! Niet repeteren, maar bekende kerstliederen zingen.
Voor alle spelers: Op vrijdag 28 december tussen 19.00 - 20.00 uur de kleding graag weer in de kerk
inleveren. Er zijn nog kaartjes.....op te halen bij Hanneke de Peuter.
- Kindertheater Vrolijk geeft kerstvoorstelling!
Zaterdag 22 december komt kindertheater ‘Vrolijk’ naar de Hervormde Kerk in Nieuwendijk. Jan Marcel komt
deze avond met zijn buikspreekpoppen Paula en Bongo de kerstboodschap vertellen. Kom lachen, leren en
genieten! Waar: Hervormde kerk, Nieuwendijk Tijd: 18.30 uur Toegang: Gratis (collecte bij de uitgang)
-Kerstpakkettenactie.
Hebt u/jij er aan gedacht om een briefje met namen in de daarvoor bestemde bak die in de hal staat te doen.
Er zijn vast mensen waarvan u/jij weet die kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. In de week voor de
kerst zorgen de diakenen dat er een kerstpakket bezorgd wordt. Een financiële bijdrage mag ook altijd.
Omzien naar elkaar. Deze actie is een gezamenlijke actie en loopt tot vandaag zondag 16 december.
-Kindertheater Op zondag 23 december (om 16 uur) zal kindertheater “knettergek” een kerstvoorstelling
komen geven. Ze hebben ons al wat liedjes doorgegeven die gespeeld worden, misschien leuk als de
kinderen het vast een keer beluisteren of leren zodat we al lekker mee kunnen zingen.
* He hallo - https://www.youtube.com/watch?v=_VOyD5EyqaU
* Wereldnieuws - https://www.youtube.com/watch?v=ex_sg57p0r4
* Immanuel - https://www.youtube.com/watch?v=wU7Bs1V0nRY
* Goed nieuws - https://www.youtube.com/watch?v=MKuNdnGkyIw
* Als ik een herder was geweest - https://www.youtube.com/watch?v=5cCIizuOCog
* Vrolijk kerstfeest iedereen - https://www.youtube.com/watch?v=MSLL6sLx9Lk
-Geef hulpdiensten de ruimte! Het is de laatste tijd een enkele keer voorgekomen, dat er vanwege de
geparkeerd staande auto’s op de Kerkweg, onvoldoende ruimte overblijft om ‘snel en soepel’ te kunnen
passeren. Vooral voor uitrukkende hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie) is dit natuurlijk een
ongewenste situatie. Laten we er met elkaar voor zorgen dat de hulpdiensten de benodigde ruimte krijgen.
De kerkenraad.
-Nieuwe beamisten gezocht! Het beamteam is dringend op zoek naar nieuwe beamisten! Als beamist ben je
ongeveer één keer in de zes weken verantwoordelijk voor het maken en afspelen van de
powerpointpresentatie voor de kerkdienst. Vaak is de powerpointpresentatie al klaar en hoef je die tijdens de
dienst alleen maar af te spelen. Heb je interesse? Mail dan naar Rowy Raams: rowy_raams@hotmail.com

Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 20 december, 17.00 uur
bij Heidi Oldenburg, 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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