
Nieuwsbrief 

De dienst van deze zondag 
 
Aanvang:  10:oo uur 
Schriftlezing:  Leefregel Romeinen 12: 1-2 en 13: 8-10 

Lezing Nieuwe Testament: 
Handelingen 17: 16-34 

Liederen:  Intochtslied: Psalm 95:1 en 3; 
Lied 906: 1 en 5; psalm 103: 1; 
lied 908:6; Kindermoment met 
aansluitend kinderlied lied 825: 6 en 7; 
lied 825: 4 en 5 
Slotlied: lied 837 : 1 en 4 

Voorganger: Ds. M. de Bruin, Molenaarsgraaf 
Organist: Karin van Andel 
Kosters/camera: Dick de Peuter en Kees Heijstek 
Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.  
Collecten: NL78 RABO 0301505012  

ovv extra collecten 
 1. Algemene kerkelijke arbeid 
 2. Kerk in actie/Werelddiaconaat 
 

De dienst van zondag 10 juli 
Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger: Ds. M.F. Meeder van Hof  
Organist: Gerard Roza 
Kosters/camera: Arie Groenevelt en Gert Oldenburg 
 
 

Wij gedenken 
Op 26 juni 2022 overleed Lijntje (Lijs) Struik – van der 
Wiel in de leeftijd van 96 jaar, sinds 28 december 2002 
weduwe van Bertus Struik. Afgelopen vrijdag namen we 
afscheid van haar. In de dienst van 3 juli gedenken we 
haar naam. 
Lied na het gedenken: Nieuwendijker bundel 42: 1, 4 
(Heer ik kom tot u). 
 

Wij lezen met BijbelBasics… 
We sluiten het blok met lezingen in Handelingen af met 
het verhaal over Petrus en Cornelius en zijn gezin:  
Handelingen 10:9-36 en 44-48. 
 

De bloemen 
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag 
naar de heer H. Keller, hij woont in de Vijverstraat op 
nummer 24. 
De maandelijkse bloemengroet wordt bezorgd bij  
Mevr. De Graaf Groeneveld in Altenahove te Almkerk. 

 

Om een moment bij stil te staan: 
Gebed voor onderweg 
 
De vakantietijd komt er weer aan. Een heerlijke tijd voor 
ontspanning, er tussenuit zijn, even weg uit de 
vertrouwde omgeving. Vele mensen gaan op reis, om 
nieuwe wegen te ontdekken. Het leven zelf is ook een 
reis. Mooie en moeilijke momenten, bergen en dalen 
wisselen elkaar af. Een gebed voor onderweg: 
 
Op pad zijn met U, Schepper God, 
is op pad zijn in Uw wereld, 
vol wonderen en zó mooi.  
In horizon en zee de eeuwigheid vermoeden, 
en onder mij de aarde en de rots. 
Op pad zijn met U, broeder Jezus, 
is op pad zijn met uw vrienden, 
elkaar ontmoeten, samen verder gaan, 
en op het kruispunt afscheid nemen, 
wetend dat U met ons allen bent. 
Op pad zijn met U, Heilige Geest, 
is op pad zijn met de wind, 
is dansen op onstuimige muziek 
en dan zo uw lied zingen, 
dat anderen het kunnen horen. 
Chris Polhill 
 
 

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) 
 
  

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 3 juli 2022 

 



Rommelmarkt 
De rommelmarkt van vorige week was weer een groot 
succes. De opbrengst is maar liefst € 9800,-. De 
commissie wil iedereen ontzettend BEDANKEN die mee 
heeft geholpen, in welke vorm dan ook, om de 
rommelmarkt weer te organiseren. 
 
Kleding/ textiel rommelmarkt 
Ook de verkoop van textiel, schoenen, inclusief De 
Boetiek is ook zeer goed verlopen. De aangeleverde 
kwalitatieve spullen hebben  een mooie bijdrage geleverd 
aan het totaal bedrag. Ook iedereen die hieraan heeft bij 
gedragen hartelijk dank! De overgebleven spullen zijn 
door een goed doel opgehaald. 
 
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. 
 
Bloemen 
Wie wil er op een zondag een keer een bloemetje 
verzorgen op de liturgische tafel? Ik ben even uit de 
roulatie in verband met een nieuwe heup.  
Het gaat om zondag 17, 24 en 31 juli en 14 en 21 augustus.  
Na de kerkdienst neem je het bloemetje mee naar huis, 
dan kun je er daar verder van genieten! 
Laat me even weten als je wilt: h.d.peuter@hccnet.nl of 
bel me 402318. Groet Hanneke de Peuter 
 
Radio Zonneschijn 
Donderdag 7 juli word de uitzending verzorgd door Ria en 
Ina. Team Radio Zonneschijn. 

 

 
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 


