Nieuwsbrief
Zondag 7 februari 2021

De dienst van zondag 7 februari
Aanvang
10:00 uur
Voorganger:
Ds. W. Bisschop, Breda
Thema:
werelddiaconaat
Schriftlezingen: Lezing uit het Oude Testament: 2
Koningen 4 : 18-37 (gedeelten)
Evangelielezing u: Marcus 1: 21-31
Liederen:
Orgelspel; voorzang: Wees mijn
verlangen (youtube);
Intochtspsalm: 67a;
Bemoediging;
Klein Gloria;
Smeekgebed, filmje Een schoot van
ontferming 158b; glorialied: Laudate
Dominum (Mozart) Belchanto Choir
Vilnius (youtube);
Kindermoment: filmpje over Jona;
Lied 856 : Orgelspel 1, orgel 2 orgelspel
3 tekst en orgelspel afgewisseld; lied
863 : orgel 1, 2 en 3 tekst en
gespeelde melodie orgel;
Lied: 534 : tekst op scherm tijdens
orgelspel;
In memoriam Mannenkoor Onderling
Genoegen : Heer wees mijn gids
“naspel” (=Nieuwendijkse liedbundel
no.47);
Slotlied: Op U alleen (youtube);
Orgelspel
Organist:
Pieter Jan Lukas
Declamaties: Joke de With
Koster:
Dick de Peuter
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Kerkklanken; 2 Algemeen Kerkelijke
Arbeid; werelddiaconaat

De dienst van zondag 14 februari –
Heilig Avondmaal
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:00 uur
Ds. M.F. Meeder van Hof
Karin van Andel
Kees Heijstek

Zieken
Dhr. Jo van Noorloos verblijft tijdelijk in Verpleeghuis
Lingesteyn, Lingesteyn Plantsoen 20, afdeling elv, kamer
28, 4141 GH Leerdam.
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods
bemoedigende nabijheid toe.

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 gezegende
diensten toe.
----------------------------------------------------------------De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen deze zondag
naar Mevr. A.T. van den Boom-Groeneveld.
In Memoriam
Steven (Stef) Biesheuvel, geboren 5 februari 1923 overleden 28 januari 2021 sinds 5 december 2019
weduwnaar van Janny Biesheuwel – Smits. Het lied na de
gedachtenis is lied 47 uit de eigen bundel "Heer wees mijn
gids."
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.
Inleveren goederen
Nu er geen kerkdiensten zijn kunnen
postzegels, kaarten, munten, mobiele telefoons,
cartridges, ingeleverd worden bij Henk de Hoog.
Hij kan deze ook bij u ophalen, maar dan graag op
afspraak.
Henk de Hoog: Pr. Bernhardlaan 14 – 4255VC
Nieuwendijk - 0183-402312
Foto
We missen elkaar op zondag. Wat zouden we elkaar
graag weer eens zien! Wilt u / wil jij een foto sturen van
hoe je op zondag naar de dienst luistert of kijkt?
Van de foto's willen we een collage maken die zondag 14
februari in de dienst op de beamer vertoond wordt.
De foto kan gestuurd worden naar mijn e-mailadres:
mfmdhof@hotmail.com
Wil je de foto liever via een app sturen vraag dan even
naar mijn 06 nummer.
Graag heb ik de foto's vóór 11 februari binnen hebben.
ds. Ria Meeder - van Hof
Actie kerkbalans
De actie kerkbalans is op zaterdag 16 januari gestart en
de medewerkers ontvangen hun pakketten thuisbezorgd.
Dit jaar zullen de enveloppen niet persoonlijk worden
afgegeven, maar in de brievenbus worden gedaan. En
daarnaast worden er toezeggingskaarten per mail
verzonden. U mag meedoen op de gebruikelijke wijze,
maar u kunt dit jaar ook digitaal toezeggen via de
website. Of uw toezegging mailen aan
kerkbalans@gknieuwendijk.nl (Bij incasso graag voorzien
van handtekening).

Er wordt vandaag wel gedeclameerd!
Tot en met eind februari zijn de diensten alleen online via
Kerk TV of Kerk Radio te volgen. Er zal ook geen
zanggroepje in de kerk aanwezig zijn. Als proef wordt er
vandaag (en nu echt) bij een aantal liederen
‘gedeclameerd’. Declameren is het met gevoel voorlezen
van teksten. De spreker (ook wel voordrachtskunstenaar
genoemd) probeert door bepaalde intonaties de intentie
van het lied weer te geven. We laten ons verrassen!
Valentijnsactie: 14 februari 2021
Maak van een zondagochtend iets bijzonders en laat een
ander of u zelf genieten van een heerlijk ontbijt!
Er is vast wel iemand in uw omgeving die u op een
originele manier wilt verrassen op Valentijnsdag, die een
opsteker verdient of die een steuntje in de rug kan
gebruiken of waarom niet gewoon voor uzelf?
In Kerkklanken vindt u de benodigde informatie om een
ontbijtbestelling te plaatsen.
Werelddiaconaatzondag
Vandaag staan we stil bij ons jaardoel: De getroffenen
van de explosie in Libanon. Inmiddels is de explosie een
half jaar geleden. De explosie in de haven van Beiroet
heeft veel schade aangericht. De helft van de stad is
beschadigd en er zijn 300.000 mensen dakloos geworden.
De nood in Libanon is hoog: Het zucht onder een zware
economische crisis en de gevolgen van de coronacrisis.
Daarom is het goed om daar vandaag extra bij stil te
staan. U kunt een financiele gift overmaken op het
rekeningnummer van de ZWO: NL35RABO0301545944
Bestemming Avondmaalscollecte van zondag 14
februari
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de
Stichting Hospice in Gorinchem. De Hospice is een bijnathuis-huis voor ernstig zieke mensen in hun laatste
levensfase. Mensen die niet lang meer te leven hebben,
willen het liefst de laatste weken van hun leven in de
eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Soms is dat
niet mogelijk door gezins-of woonomstandigheden, of
omdat familie en vrienden de nodige 24-uurs zorg niet
(meer)kunnen bieden. Dan kan een Hospice een
alternatief zijn. Zij streven er naar om zoveel mogelijk
rekening te houden met persoonlijke wensen en
voorkeuren. Mogen wij deze collecte van harte
aanbevelen.
U kunt u gift overmaken op:
Bankrekeningnummer NL90 RABO 0301511586 t.a.v. de
diaconie Gereformeerde Kerk Nieuwendijk o.v.v Hospice

Zangdienst
Op zondag 7 maart hopen we 's avonds een zangdienst
samen te stellen met teksten en liederen die jullie
aanleveren. Mogen we dan nog niet live zingen? Dan
zoeken we naar alternatieven.
Graag uiterlijk 20 februari je favoriete lied of tekst
opgeven: h.d.peuter@hccnet.nl of een briefje door onze
brievenbus Kerkweg 7.
Hanneke de Peuter

Om een moment bij stil te staan
Als het winter wordt
Als het winter wordt.
Laat je hart dan niet bevriezen.
Hou het kloppend voor de wereld,
laat gerechtigheid niet verliezen.
Als het winter wordt.
Laat je handen niet verkillen.
Wrijf ze warm voor de mensen om je heen,
laat ze pijn en eenzaamheid verstillen.
Als het winter wordt.
Laat je ogen niet dichtsneeuwen.
Hou ze open voor onrecht en onvrede,
laat ze engagement en actie uitschreeuwen.
Als het winter wordt.
Laat niet je tijd verslapen.
Blijf wakker en alert,
wees waakzaam en rechtschapen.
In de winter is er nood aan wakkere mensen,
met een kloppend hart,
open ogen en warme handen.
Mensen die rechtstaan en handelen,
Die zich engageren, tijd maken, actie brengen.
Dan wordt het lente in het leven van mensen met pijn,
mensen die uitgesloten zijn,
dan wordt het lente in een wereld van ongelijkheid en
conflict,
dan
wordt het lente …
Ook in de winter.

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 Jesse van Elzelingen 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

