Nieuwsbrief
Zondag 6 december 2020

De dienst van zondag 6 december –
Tweede Advent
Aanvang:
10:00 uur
Schriftlezingen: Jesaja 40: 1-11 en Johannes 1: 19-28
Liederen
Voorzang: O kom, o kom Immanuël
(Nederland zingt); Overige liederen:
Psalm 80; Op U alleen, mijn licht mijn
kracht (Lied 939); Lied 833; Lied 439:
1,2; Lied 456b: 1,2,4; Lied 442.
Voorganger:
Ds. N. Rijneveld-Schep, Lopik
Organist:
Karin van Andel
Zanggroepje: o.l.v. Hanneke de Peuter
Koster:
Erik Kraaij
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De dienst van zondag 13 december
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:oo uur
Mw. Ds. E.F.Quaak-Kloet
Karin van Andel
Rick Ippel

Zieken
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods
bemoedigende nabijheid toe.
De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag
naar mevrouw A. Lievaart-Stam.
De maandelijkse bloemengroet wordt bezorgd bij
mevrouw H. Boterblom de Graaf in Altenahove te
Almkerk.
Lief en Leed
Om lief en leed in deze tijd met elkaar te kunnen delen
willen we u of jou vragen, wanneer er aanleiding toe is,
contact op te nemen met ds. Meeder:
mfmdhof@hotmail.com of 0345-619932.
Naar aanleiding van Moderamenvergadering
Op maandag 30 november heeft het Moderamen de
erediensten van de afgelopen periode geëvalueerd en is
besproken hoe we de komende periode denken in te
vullen v.w.b. de erediensten en de overige
bijeenkomsten, met inachtneming van de RIVM-regels.
Momenteel ligt er een voorstel van het Moderamen bij de
kerkenraad over de genoemde punten. Het is
gebruikelijk, maar ook van belang dat hierover een breed
gedragen besluit wordt genomen. Op de
kerkenraadsvergadering van woensdag 9 december
wordt het voorstel van het Moderamen behandeld en zal
besluitvorming plaatsvinden. Op de nieuwsbrief van
zondag 13 december en in de komende editie van

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.
----------------------------------------------------------------Kerkklanken worden de genomen besluiten kenbaar
gemaakt en toegelicht.
Kerstpakketten actie
Zoals u allemaal in kerkklanken heeft kunnen lezen
worden er in december weer kerstpakketten uitgedeeld
aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken!
Denken jullie met ons mee??
Graag het formulier uit kerkklanken invullen en in de bus
stoppen bij één van onze diakenen, zie adressen
kerkklanken. Dit kan tot 12 december.
Mooi om naar uit te kijken!
De eredienst op 25 december, eerste Kerstdag, krijgt een
bijzonder tintje. De band 4Tune heeft ook voor deze
dienst haar medewerking toegezegd. Daar zijn we
natuurlijk hartstikke blij mee. In overleg met ds. Van
Andel, hopen we er een mooie, feestelijke en
inspirerende dienst van te maken.
Zoals al eerder vermeld staat de dienst van zondagavond
20 december in het teken staan van de Top 2000. De
band 4Tune is gevraagd deze themadienst gestalte te
geven. De Top 2000 dienst bestaat uit popsongs
afgewisseld met tekst. Door de verhalen rondom de
nummers, krijgen deze een nieuwe of andere betekenis.
Om op deze manier te luisteren naar en stil te staan bij
muziek, wordt de mogelijkheid geboden om een
boodschap in deze nummers te zien.
Kerstfeest ouderen 2020
Normaal zou er een gezamenlijk kerstfeest gehouden
worden in Tavenu voor de ouderen onder ons.
Helaas kan dit niet doorgaan maar we hebben een
alternatief gevonden. Op maandag 14 december wordt er
om 14.30 uur via Radio Zonneschijn en op de computer
via de kerkradio een speciale kerstuitzending
uitgezonden. Alle gemeenteleden van 70 jaar en ouder
zullen hiervoor een kerstliturgie door de brievenbus
ontvangen, die bezorgd wordt door de zusterkring. Maar
u hoeft natuurlijk geen 70 jaar of ouder te zijn om te
luisteren. Een ieder wordt hiervoor uitgenodigd. De
Zusterkring en de H.V.D. wensen u veel luisterplezier!!!
Kerstbomen verkoop Hervormde kerk
De Hervormde Kerk verkoopt ook dit jaar weer prachtige
kerstbomen. Kom gezellig langs onder het genot van
koffie of warme chocolademelk en zoek ondertussen uw
mooiste boom uit! U heeft de keuze uit diverse soorten
bomen. We bezorgen de boom gratis bij u thuis! Buiten

Nieuwendijk vragen we een vergoeding van €2,50. Ook
worden er heerlijke speculaasbrokken verkocht!
Wanneer?
Vrijdag 11 december van 18.00u tot 21.00u
Zaterdag 12 december van 8.30u tot 13.00u.

Om een moment bij stil te staan: Eén ster
Eén ster maakt de lucht minder dreigend.
Eén kaars maakt de nacht minde zwart.
Eén hand maakt de weg minder eenzaam.
Eén stem maakt de nacht minder stil.
Eén vonk kan een begin van nieuw vuur zijn.
Eén noot het begin van een lied.
Eén kind het begin van een toekomst!
Jacqueline Roelofs-van der Linden

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 Marjolein Bot 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

