Nieuwsbrief
Zondag 2 augustus 2020

De dienst van deze zondag 2 augustus
Aanvang:
10:oo uur
Schriftlezing: Nehemia 9:15-20
Matteüs 14:13-21
Liederen:
LB 92: 1, 3; LB 936; LB 305;
Psalmen voor Nu 103; LB 392;
LB 1014
Voorganger:
Organist:
Koster:
Zanggroepje:
Collecten:

Ds. N. van Andel, Houten
Gerard Roza
Dick de Peuter
Annelies Kraaij, Hans Crielaard,
Hanneke de Peuter
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De dienst van zondag 9 augustus
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:
Zanggroepje:

10:00 uur
Ds. W. Bisschop, Breda
Pieter Jan Lukas
Rick Ippel
Joke de With, Hans Crielaard,
Hanneke de Peuter

De bloemen
Er zal deze week geen wekelijkse bloemengroet zijn.
De maandelijkse bloemengroet gaat naar Mw.
Scheffers van Maastricht in Antonia te Almkerk.
Zieken
Dhr. J. Bech verwacht 8 augustus weer thuis te zijn.
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we
Gods bemoedigende nabijheid toe.
Overleden
29 juli 2020 overleed Mw. H. (Riek) Heijstek
- Haneveld op de leeftijd van 90 jaar in verpleeghuis
Altenahove, echtgenoot van Dhr. P. Heijstek.
Dinsdag 4 augustus om 14.00 uur is de begrafenis in
besloten kring.
Startzondag: Het duurt nog even en er kan nog van
alles gebeuren, maar toch geven we alvast door dat
we op 20 september een feestelijke startzondag
hopen te beleven!
Na de zegen… iedereen een goede zondag wensen
via de beamer. Als je nu denkt: ”leuk, dat wil ik ook
weleens”. Geef je dan op bij Betty Bosch. Haar
mailadres is: bettybosch505@gmail.com

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.
Rommelmarkt
Er gaat weer gestart worden met het ophalen van
spullen t.b.v. de rommelmarkt. Heeft u een ruime
hoeveelheid spullen dan kunt u contact opnemen
met Cees de Rooy 06- 53405911
Collectebonnen
Verschillende gemeenteleden hebben aangegeven
toch graag collectebonnen in te willen leveren en zo
bij te dragen aan de “extra collecte”. Die
mogelijkheid wordt weer geboden: collectebonnen
kunnen bij Wim Colijn (Singel 3) of bij de kerk in de
brievenbus worden gedeponeerd. Wij willen u of jou
vragen géén contant geld af te geven!
Instructie op hoofdlijnen voor de bezoekers van
de proefdienst
Om deze dienst in goede banen te leiden is het
noodzakelijk de opgestelde instructies exact na te
leven.
• De basis voor het gebruik van het
kerkgebouw is dat mensen te allen tijde op
minimaal 1,5 meter van elkaar blijven (geldt
niet voor één huishouden);
• De kerk kan vanaf 09.30 uur alleen via de
ingang van de Hoeksteen of de Inloop
betreden worden. De hoofdingang wordt
niet gebruikt;
• Er zijn coördinatoren aanwezig (herkenbaar
aan het gele hesje), die toezien op het
handhaven van de regels;
• Bij binnenkomst wordt gevraagd of u of jij
symptomen van het covid-19 virus vertoond
en moeten de handen ontsmet worden
(desinfectiemiddel op statafel);
• De coördinatoren wijzen de bezoekers de
met een sticker gemarkeerde zitplaatsen
systematisch aan. Er is géén vrije keuze van
zitplaatsen! Men mag elkaar in de bank niet
passeren. Leden van één huishouden mogen
wel naast elkaar zitten:
• Er mag tijdens de eredienst niet gezongen
worden (met uitzondering van het zangtrio);
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Gebruik van de garderobe is niet
toegestaan. Dit leidt tot complexe
verkeersstromen. Bezoekers houden hun jas
bij zich;
Gebruik van het toilet is alleen in
noodgevallen mogelijk;
Er wordt tijdens de dienst niet
gecollecteerd. Aan de uitgang is er wel
gelegenheid om een gave in de daarvoor
bestemde bus te doen;
Na afloop van de dienst verlaten we de kerk,
bank voor bank, op aanwijzing van de
coördinatoren (neem ook buiten de 1,5
meter afstand in acht).
Er is geen gelegenheid om na de dienst
koffie te drinken.

Zeer benieuwd!
We zijn natuurlijk zeer benieuwd hoe de
organisatie rondom de proefdienst van
aanstaande zondag 2 augustus zal verlopen. Op
maandag 3 augustus komt het Moderamen en
een afvaardiging van het CvK bijeen voor een
evaluatie van deze dienst. Afhankelijk van de
conclusies uit deze evaluatie kunnen de
diensten met gemeenteleden vanaf 16 augustus
worden voortgezet. Om eventuele
aanpassingen door te kunnen voeren en de
gemeenteleden tijdig te kunnen informeren
zullen we ons op 9 augustus beperken tot een
onlinedienst.
Bevestiging ambtsdragers/wisseling van de wacht
Nu er weer meer mogelijk is tijdens de kerkdiensten,
wil de kerkenraad het liefst de betreffende
ambtsdragers Lijn van der Wiel en Mari van Zanten
op korte termijn bevestigen. De voorkeur ging uit
naar een dienst, waarbij ds. Meeder voor zou gaan.
Dit had dan zondag 6 september kunnen zijn. Echter
het voornemen is om op deze zondag een
doopdienst te organiseren. In oktober gaat ds.
Meeder voor in de HA-dienst. Een combinatie met
het bevestigen van ambtsdragers is niet voor de
hand liggend. Ook de dienst in november is lastig,
omdat die in het teken staat van de
Voleindingszondag. Al met al is een
bevestigingsdienst waarbij ds. Meeder de dienst
leidt, voor dit jaar eigenlijk niet haalbaar.
Het is niet goed om de bevestiging van de
ambtsdragers nog langer vooruit te schuiven. De
kerkenraad heeft gemeend de bevestigingsdienst
op zondag 23 augustus in te moeten plannen. Ds.

Mol, die in deze dienst staat ingeroosterd, heeft
inmiddels aangegeven bereid te zijn de
ambtsdragers te bevestigen. Tijdens deze dienst
wordt ook afscheid genomen van de inmiddels
afgetreden/aftredende ambtsdrager(s).
Gebed van de week:
Jezus Christus, onze Heer,
waar U verschijnt gaan blinden zien
en doven horen
en ontvangen armen het Evangelie.
Barmhartige Meester,
waar U zich openbaart
krijgen zij die treuren troost,
zij die schuldig staan vergeving,
zij die huilen vreugde.
U bent de trooster in elk verdriet.
Daarom bidden wij:
ontfermt U zich over mensen die eenzaam zijn,
die gebogen gaan,
die vervolgd worden,
die genegeerd worden,
die geliefden hebben verloren aan het leven
of aan de dood.
Wij prijzen uw naam, goede God.
U bent onze Heelmeester.
Wij geloven dat U bent die U bent.
Bevrijder en Heelmaker van mensen.
Amen.
Ds. Gerard Kansen.

Dinand, Betty, Huib en Inge hebben gevraagd of wij hun
privé initiatief m.b.t. koffie na de dienst onder de
aandacht willen brengen. Bij dezen:
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Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag
17.00 uur bij Heidi Oldenburg per email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.
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