Nieuwsbrief
Zondag 4 april 2021

De dienst van paaszondag
Aanvang:
Schriftlezing:

10:oo uur
Lucas 24:1-12

Liederen:

Lied 553 (voorzang); Lied 637; Lied
476; Lied 624; Kinderprojectlied
Lied: Still Rolling Stones; Lied 634
Slotlied : “Toekomst vol van hoop”

Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

Ds. M.F. Meeder van Hof
Pieter Jan Lukas
Cees de Rooy
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Algehele kerkelijke Arbeid
2. PKN

De dienst van zondag 11 april
Aanvang:

10:oo uur

Voorganger:
Organist:
Koster:

Ds. A.M. van der Wilt
Jaco v.d.Werken
Mari van Zanten

Overleden
Op 27 maart 2021 is Dirk Ruiter, Begoniastraat 12,
overleden op de leeftijd van 65 jaar.
De uitvaartdienst zal gehouden worden op
woensdag 7 april om 13.00 uur in de Gereformeerde
Kerk te Nieuwendijk, waarna de begrafenis zal
plaatsvinden. In verband met Covid-19 zullen de
dienst en uitvaart in besloten kring plaatsvinden. De
dienst is online te volgen.

Zieken
Mevrouw M.J. Warmer - van der Stelt, van der
Steltstraat 9, is weer thuis uit het ziekenhuis.
Wij bidden al onze zieken, thuis of elders verpleegd,
Gods bemoedigende nabijheid toe.

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaat dit bloemstuk
vandaag naar familie H. van Noorloos,
Prins bernhardlaan 9, Nieuwendijk.
De maandelijkse bloemengroet gaat naar
Mevr. D. Ouwerkerk, Knotwilg 33f in Antonia te
Almkerk.

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.

een moment bij stil te staan:
Gebed om kalmte
God, schenk mij de kalmte
om te aanvaarden wat ik niet kan veranderen,
de moed om te veranderen wat ik kan veranderen
en de wijsheid om het verschil hiertussen te zien.
Om één dag tegelijkertijd te leven,
om van één moment tegelijkertijd te genieten,
om moeilijke tijden te accepteren als het pad naar de
vrede,
om deze zondige wereld, net zoals Hij deed, te
aanvaarden zoals het is, niet zoals ik wil dat deze zou
zijn,
om erop te vertrouwen dat Hij alle dingen zal
rechtzetten als ik me aan Zijn wil overgeef,
om in dit leven gelukkig genoeg te zijn
en om met Hem overgelukkig te zijn:
voor altijd in het volgende leven. Amen.
Reinhold Niebuhr

Covid-Routekaart voor kerken
Er is in heel Nederland een enorm verlangen naar
versoepeling van de maatregelen, ondanks het feit
dat de besmettingscijfers oplopen. Dat verlangen
zien we ook terug bij de kerken. Veel kerkenraden
worstelen met de vraag wat wijs is en wat je op een
verantwoordde wijze kunt toestaan. Er moeten
steeds keuzes gemaakt worden. Om richting te
bieden aan de keuzes die kerken kunnen maken is er
afgelopen week een routekaart voor kerken
gepubliceerd. Deze routekaart is bedoeld als
houvast bij de beslissingen die een kerkenraad moet
nemen en biedt meer ruimte voor maatwerk. Er
staan handvatten in bij elke fase van de pandemie
waarin we verkeren. Het advies vanuit de synode
voor deze periode is om online uitzending van de
eredienst te verzorgen met de mogelijkheid om
maximaal 30 personen aanwezig te laten zijn en
maximaal vier voorzangers. De meeste gemeenten
kiezen er op dit moment voor alleen kerkdiensten
online te verzorgen, maar het blijft de

verantwoordelijkheid van de kerkenraad welk beleid
men hanteert. Op dinsdag 6 april komt het
Moderamen bijeen om de dan geldende
maatregelen en mogelijke ontwikkelingen/
versoepelingen te bespreken.

Mededelingen
Lied van de Maand
In de afgelopen week verschenen editie van
Kerkklanken staat een rubriek over Kerkelijke
Klanken in de Popmuziek. In deze rubriek wordt de
diepere betekenis van een nummer uit de
popmuziek nader toegelicht. Als aanvulling op deze
rubriek wordt het centraal staande lied tijdens deze
eredienst ten gehore gebracht. Zo kan jong en oud
kennis maken met deze inspirerende popmuziek én
de achterliggende gedachte van de schrijver/artiest.
Er is ditmaal gekozen voor Lauren Daigle met het
nummer Still Rolling Stones. Hiermee verwijst zij
naar de herrijzenis van Jezus en de opstanding van
Lazarus. Een nummer op z’n Paasbest. In
Kerkklanken editie april is de tekst en info over dit
lied terug te vinden.
Bloemstuk van Pasen
In de kerkklanken heb je al iets kunnen lezen over de
betekenis van bloemen in de kerk.
Voor deze zondag van Pasen heb ik een grote cirkel
gebruikt met klimop. De cirkel verwijst naar het
geopende graf en de klimop staat voor de trouw van
God. De kleur van de bloemen is wit en dat
betekent vreugde, waarheid en reinheid samen met
de gele kleur van licht en nieuw leven".
Hanneke de Peuter
Op zoek naar het paasverhaal
Zoals je vorige week hebt kunnen lezen wordt er
door beide kerken een Corona-proof
paasspeurtocht door Nieuwendijk georganiseerd op
eerste Paasdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Wij delen
dan iets lekkers uit voor onderweg. Kun je niet op
dat moment, dan kun je de tocht ook nog ’s avonds
of tweede Paasdag lopen, alleen moet je dan zelf
het lekkers vinden. Dus: Ga jij ook mee op zoek naar
het Paasverhaal? Je kunt je nog steeds opgeven
door een mailtje te sturen naar
kindernevendienst@gknieuwendijk.nl en vermeld
daar je naam en met hoeveel personen je de tocht
wilt lopen. Verdere informatie krijg je dan via de
mail. Groetjes namens de kindernevendienst van
Marleen Geluk en Heleen Kramp
De weg door Jeruzalem, Paaschallenge
Hoi tieners, Ook voor jullie een klein feestje met
Pasen. Jullie gaan, met behulp van QR codes,

wandelen door “Jeruzalem”. Deze week krijgen jullie
de informatie over de tocht in de brievenbus.
Paaszondag tussen 12 en 17 uur krijgen jullie,
tieners, met vriend, vriendin of met je gezin de
gelegenheid om te wandelen en 2e paasdag laten
we de codes hangen en kunnen ander gemeente
leden/gezinnen op eigen gelegenheid ook lopen. De
wandeling duurt 1 à 1,5 uur en start zowel bij de
Gereformeerde kerk als de Hervormde kerk.
Neem dan mee:
- Smartphone met volle batterij en internet
verbinding.
- Op de smartphone: QR scanner app (bij de
IPhone werkt dit via de camera).
- een hamer
- 10 spijkers
- een vork
- een pen
Bij de kerk krijgen jullie de informatie over de route.
Op 1e paasdag bij onze “ koffie to go”. En 2e paasdag zit de informatie in de kist die staat bij de kerk.
Nog een vraagje vooraf. Wie willen er muffins of cup
cakes, met papiertje, bakken voor onze “koffie to
go” en zo onze tieners verwennen met iets lekkers
voor onderweg en voor de wandelaars die “toevallig
😉“ langs komen? Vragen? Stuur dan een berichtje
naar Inge 06 42 37 60 91. Wij hopen op gezellige en
mooie momenten in deze andere tijd.
Groet Huub, Joshua, Anja en Inge
Spaardoosjesactie
De spaardoosjesactie loopt ten einde. Dit jaar gaat
het opgehaalde bedrag naar een project van Kerk in
Actie voor kinderen in Pretoria in Zuid-Afrika. Meer
informatie kunt u vinden op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/ni
euwe-kansen-voor-kansarme-kinderen-in-pretoria .
Hebben jullie/ heeft u mee gespaard met ons? Dan
mag de opbrengst deze week (graag voor zondag 11
april) ingeleverd worden bij Marleen Wijnands
(Prins Bernhardlaan 11) of Laura Lukkezen (Kerkweg
50). Wij zorgen dat het overgemaakt wordt naar
Kerk in Actie. Alvast hartelijk bedankt voor het
meesparen!!

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website:
www.gknieuwendijk.nl
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd
inleveren vóór donderdag 17.00 uur bij Martijn van Vliet
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

