
Nieuwsbrief 

De dienst van deze zondag 
de 7e zondag na Pinksteren 
 
Aanvang:  10:oo uur 
Lezing: 
Oude Testament:  Genesis 18, 20-33 
Nieuwe Testament Evangelie van Lucas 11, 1-13 
Liederen: Psalm van de intocht: psalm 92, 1 en 2. 
 Lied: gezang 280, 1, 2, 3 en 4 

Smeekgebed- 3x onderbroken door de 
bede van gezang 367b Na “Zo zingen 
wij biddend 

 Gloria-lied: gezang 648. 
 Moment met de kinderen. 
 Lied: psalm 145, 6. 

Acclamatie: gezang 333 ( 1x voorspel; 
1x zang ) 

 Lied: gezang 834. 
 Dienst van de gebeden 

Onze Vader ( gezongen bewerking uit 
gezang 370 ) 

 Slotlied: gezang 978, 1, 3 en 4. 
Heenzending en zegen. Gezongen 
Amen.  

Voorganger:     Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout 
Organist: Gerard Roza  
Kosters/camera: Cees de Rooy en Bert Slagmolen 
Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.  
Collecten: NL78 RABO 0301505012  

ovv extra collecten 
 1e  Kerkklanken 
 2e  Algemeen Kerkelijke Arbeid 
 

De dienst van zondag 31 juli 
Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger:     Ds. E. Fockens, Terheijden 
Organist: Karin van Andel  
Kosters/camera: Kees Heijstek en Dick de Peuter 
 

Wij lezen met BijbelBasics… 
lezen we over Jacob die in Bethel een hemelse droom 
heeft (Genesis 28:10-22) 
 

De bloemen 
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag 
naar  mevrouw N. Morée-Vink, Vijverstraat 18.

 

Om een moment bij stil te staan: 
Geef ons oog 

God, 
geef ons oog 
voor de zon op onze levensweg, 
die ons verwarmt en vrolijk maakt. 
Laat ons de schaduw dan ervaren 
als koelte die bezinning brengt 
en die nodig is om verder te komen. 
 
Geef ons oog 
voor alles wat groeit en bloeit 
langs de wegen die we gaan: 
de dingen die lukken, 
de mensen die gelukkig zijn 
en ons gelukkig maken. 
 
Geef ons oog 
voor uitzichten en perspectieven 
op ons spoor door de wereld 
en laat ons af en toe stilstaan 
bij al die kleine dingen 
die hoop geven voor de toekomst. 
 
Geef ons oog 
voor de Hoop die in ons is 
zodat wij ook in ons verdriet, 
in onze zorgen, 
in ons heimwee 
ons gedragen weten 
door Uw liefde 
 
Bron: De Eerste Dag  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte 

van onze diensten en het nieuws in en rond onze 

gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een 

gezegende dienst toe.  

 

 
 Zondag 24 juli 2022 

 



Mededelingen 
 
Vakantie voorganger 
Gedurende de maand juli heeft onze predikant vakantie. 
Tijdens deze periode kunnen u en jullie voor pastorale 
zorg contact opnemen met ouderling Piet van Vugt  
(06-33174897) 
 

Breicafé 
Het breicafé houdt vakantie van 21 juli tot en met 11 
augustus. Vanaf donderdag 18 augustus is iedereen weer 
van harte welkom tussen 13.30 en 16.00 uur. 
 

Radio Zonneschijn: 
Donderdag 28 juli word de uitzending verzorgd door 
Mieke en Ans. 

 

 
U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: 
http://www.gknieuwendijk.nl/ 
 
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren 
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Heidi Oldenburg per 
email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw 
contactouderling.  
 
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64 
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