Gereformeerde Kerk Nieuwendijk
(behorend tot Protestantse Kerk in Nederland)

NIEUWSBRIEF

zondag 25 februari 2018

De dienst van deze zondag 25 februari 2018: Reminiscere / 2e zondag Veertigdagentijd
‘Denk (reminiscere) aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen.’ (Psalm 25:6)
10.00 uur:

Thema: Uitzicht en uitstraling. Schriftlezingen: Genesis 1:1-5, Marcus 9:2-10 en
2 Petrus 1:16-21. Voorzang: Lied 885. Overige liederen: Psalm 25:1,2,3,10; ‘Uw woord
is een lamp voor mijn voet’ (Lied 98, bundel GK Nieuwendijk 2002) ; Lied 834; Lied 653:1,4,7;
Psalm 121:1,4 en Lied 753
Voorganger:
Organist:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche:

ds. R.A. Wouda
Gerard Roza
Eli Vos (tel. 06-28 89 91 54)
Gerard de Graaf
Bert de Bok
Betty Bosch en Lenneke Flikweert
1. Algemene kerkelijke arbeid 2. Onderhoud gebouwen
Voor de groepen 1 t/m 8.
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder:

Theo Dekker, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64.

De Vesper op woensdagavond 28 februari 2018:
19.00 (!) uur: Cruciale woorden (3). Vesper rond het 3e kruiswoord: ‘Ik verzeker je: nog vandaag zul je
met Mij in het paradijs zijn’ (Lucas 23:43). Voorganger is ds. R.A. Wouda.
Tot aan Pasen houden we tot aan Pasen wekelijks een vesper (meestal op woensdag) rond
één van die zeven woorden van Jezus, gesproken aan het kruis. We lezen en overwegen dan
enkele passages uit de Bijbel, bidden, zingen een lied. Hanneke de Peuter speelt op de
vespers, in gedeelten, als meditatieve momenten, ‘Die Sieben letzten Worte unseres Erlösers
am Kreuze’ van Joseph Haydn. Tijd: 19.00-19.30 uur; plaats: kerkzaal. De vespers worden ook
via de kerkradio uitgezonden. .
De dienst van volgende week zondag 4 maart 2018: Oculi / 3e zondag Veertigdagentijd
10.00 uur:

Dienst
Voorganger:
Organist:
Koster:
Beamist:
Lector:
Gastvrouwen:
Collecten:
Kindernevendienst:
Crèche:

dhr. J. Lankhaar, Wijk en Aalburg
Gerard Westerlaken
Rick Ippel (tel. 06-50503987)
Liane Ippel
Bep de Bruijn
Corrie van de Kieboom en Marry van Pelt
1. PKN kerk in actie / Zending 2. Algemene kerkelijke arbeid
Voor de groepen 1 t/m 8. Voor de tieners is er tienerdienst
Er is crèche voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

Beheerder:

Arie Straver, telefonisch bereikbaar op 06-10 67 67 64.

IN MEMORIAM CLEMENT VAN PELT
16 februari is meneer C. van Pelt overleden. Vrijdag 23 februari was er een Dienst van Woord en gebed in de aula
van de Algemene Begraafplaats, Borcharenweg 1 in Werkendam voorafgaand aan de begrafenis.
ZIEKEN
Beatrixziekenhuis, Postbus 90, 4200 AB Gorinchem:
A. Koops-Heijstek Afd. 5-Oost, k. 554
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. M.C. van der Stelt-van der Wiel.
MEDEDELINGEN
Knutselmiddag: woensdag 28 februari, De Inloop, 12.30-15.00 uur, voor kinderen uit de Groepen 1-5 van de
basisschool. We starten om 12:30 met een lekker broodje. Je kunt je aanmelden via:
jeugdclub-gk-nieuwendijk@outlook.com of 06-12718995.
Escaperoom: zaterdag 24 maart, 14.00-17.30 uur. Voor twintigers en dertigers die de uitdaging willen
aangaan om te ontsnappen (aan…?) Opgeven kan bij Jostein Kiezebrink (jostein@kiezebrink.com) of
ds. Wouda (r.a.wouda@gmail.com)
Aangepaste kerkdienst te Eethen: Zondagmiddag 4 maart is er een aangepaste met en voor mensen met
een verstandelijke beperking, in de Hervormde kerk te Eethen (C. Branderhorststraat 5). De dienst begint om
15.00 uur !!!
Voorganger is Ds. M. Vastenhout uit Eethen en het thema luidt: “God is steengoed!”. We hopen op een fijne
dienst. Na afloop is er nog gelegenheid om gezellig met elkaar na te praten, onder het genot van een kopje
koffie, thee of fris. Tot ziens, Cora Antonides tel.: 0162 69 39 09
Bestemming deurcollecte van volgende week zondag 4 maart.
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor: Timon en de Hoop
Timon is onlangs een samenwerking met de Hoop GGZ gestart. Gezamenlijk gaan ze in de regio Zuid-Holland
Zuid verblijf en begeleiding in een pleeggezin aanbieden aan pleegkinderen met een complexe hulpvraag.
Voor kinderen en jongeren met ernstige emotionele-, hechtingen- en/of gedragsproblemen is et moeilijk
geschikte pleeggezinnen te vinden. Door samen te werken, willen Timon en de Hoop voorkomen dat kinderen
tussen wal en schip vallen.
Verbouwing keuken in De Hoeksteen: Ongetwijfeld heeft u waarschijnlijk al kennis genomen van de
geplande aanpassing van de keuken zoals is weergegeven op de voorlopige bouwtekening in de
gemeenschapsruimte. Vanaf deze plaats wil het CvK u als gemeentelid in de gelegenheid stellen om mee te
denken en vervolgens uw wensen en/of aanbevelingen kenbaar te maken omtrent de inrichting. Schroom niet
om uw ideeën naar voren te brengen. De bedoeling is om na Pasen met de werkzaamheden te gaan
beginnen. Gaarne uw reactie in te dienen bij Teus voor den Dag. Tel. 0183-402763 of per e-mail:
teusvoordendag@gmail.com
Maart is onze filmmaand: Op woensdag 7 maart in de Inloop. draaien we The visitor en op 14 maart
Deux jours, une nuit. Beide avonden beginnen na de vesperdienst en uiteraard met koffie/thee! De derde film
is op donderdag 22 maart. om 19.30 uur. Dan draait Babette's feast. Van harte welkom! De themagroep."
Wereldwinkel/boekerij+:
Elke donderdagmiddag van 13.30-16.00 uur kunt u ons vinden in de Hoeksteen. Loop eens gezellig even
binnen voor een kopje koffie of thee en maak dan ook even van de gelegenheid gebruik om kennis te maken
met onze producten van de wereldwinkel. Ook de Boekerij heeft een enorm assortiment aan boeken, puzzels,
kaarten etc.
Kerkelijke berichten voor de volgende nieuwsbrief inleveren vóór donderdag 1 maart, 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

