Nieuwsbrief
Zondag 7 maart 2021

De dienst van zondag 7 maart
Aanvang
10:00 uur
Voorganger:
Ds. Heetderks, Oosterhout
Thema:
Justitiepastoraat
Schriftlezingen: Mattheüs 25: 34 t/m 40; Psalm 121
Liederen:
Lied van de maand: Hoor jij de vogels
nog fluiten (Christian Verwoerd); Lied
601: Licht dat ons aanstoot in de
morgen (Leoni Jansen); Gezongen
gebed om ontferming Opwekking 805 –
Maak ons hart onrustig, God;
Lied 675: Geest van hierboven;
Acclamatie: Halleluja (Elise Mannah);
Lied: Psalm 121, Lied van hoop, (Ronald
Koops); Gebeden, Gezongen Onze
vader; Slotlied: Lied 426: God zal je
hoeden.
Organist:
Karin van Andel
Koster:
Bert Slagmolen
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Kosten energie; 2 PKN; 3
KerkinActie/Zending.

Thema zangdienst zondag 7 maart
Aanvang:
Onder leiding
van:
Organist:
Koster:
Zang:
Teksten
gelezen door:
Liederen:

18:30 uur
Hanneke de Peuter
Karin van Andel
Eli Vos
Matthijs Hoogendijk
Hanneke de Peuter en Arina Groeneveld
Een toekomst vol van hoop; psalm 62
vers 1 en 5;
Aus Liebe will mein Heiland sterben;
Herman Finkers – Daar boven in de
hemel;
Lichtstad met uw paarlen poorten;
You raise me up;
Opwekking 429 God wijst mij een weg;
Lied 263; Lied 939: Op U alleen, mijn
licht, mijn kracht;
Grote God wij loven U; Psalm 42 op
tekst van André Troost.

De dienst van woensdag 10 maart Biddag
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

19:30 uur
Ds. M. Bruin, Molenaarsgraaf
Gerard Roza
Cees de Rooy

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 dienst van zondag 14 maart
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10.00 uur
Ds. M.F. Meeder van Hof
Gerard Westerlaken
Dick de Peuter

Zieken
Mevrouw Willy de Graaf - Groeneveld is verhuisd naar
Altenahove, afd. Guldenroede, kamer 107.
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods
bemoedigende nabijheid toe.
De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen deze zondag
naar de heer en mevrouw P. van den Berg-Versteeg.
De maandelijkse bloemengroet wordt bezorgd bij
mevrouw E. van den Koppel-Van der Stelt.
Vooruitblik
14 maart doop van Saar dochter van Wendy de Zwart Branderhorst en Jeffrey de Zwart.
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.
Project en spaardoel kindernevendienst
Vorige week zondag 21 februari is het veertigdagentijd
project gestart.
Het thema van het project is ‘een spoor van liefde’. Ook
dit jaar willen wij weer sparen voor een goed doel van
kerk in actie. Wij gaan sparen voor de kinderen in Pretoria
in Zuid Afrika. Met onze bijdragen hopen wij deze
kinderen een betere toekomst te kunnen geven.
Meer informatie kunt u vinden op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/nieuwekansen-voor-kansarme-kinderen-in-pretoria/
Ook u als gemeentelid kunt natuurlijk mee sparen. Stuurt
u/ jij dan alsjeblieft een mailtje naar
marleenwijnands87@gmail.com. Dan zorgen wij dat u
een spaardoosje ontvangt.
De spaardoosjes kunnen in de week na Pasen ingeleverd
worden bij Marleen Wijnands (Prins Bernhardlaan 11) of
Laura Lukkezen (Kerkweg 50). Wij zorgen dat het geld
bij kerk in actie terecht komt.

Bloemschikken
Net als vorig jaar kunnen we thuis ons eigen bloemstuk
voor Pasen maken. Het thema dit jaar van de PKN zijn de
zeven werken van barmhartigheid. Carola wil ons weer
helpen door een zelf-maak pakket thuis te bezorgen. Met
de uitstekende handleiding met foto's van Carola kan
iedereen een prachtig bloemstuk maken! Geef je vòòr 22
maart op per mail bij Miranda Groenenberg :
aej.groenenberg@gmail.com of doe een briefje in de bus
bij Hanneke de Peuter, Kerkweg 7. Een zelf-maak pakket
thuisbezorgd krijgen is € 20,00. Zie je het toch niet zitten
om het zelf te maken dan betaal je € 25,00 en maakt
Carola het voor je en wordt ook dat kant en klaar bij je
afgeleverd!
De themagroep Arina, Hanneke, Miranda, Nel.
Geen veranderingen tot eind maart
Zoals vorige week vermeld, heeft het Moderamen van de
generale synode aangegeven dat het verantwoord is om
binnen de basisregels van de overheid versoepelingen toe
te staan voor de erediensten en het zingen, waardoor er
meer ruimte ontstaat voor het kerkelijke leven.
Afgelopen maandag 1 maart is ons Moderamen
bijeengeweest om de aangegeven versoepelingen te
bespreken en te overwegen wat in onze situatie het beste
is. Het aan de kerkenraad voorgelegde voorstel komt
erop neer dat de huidige situatie geen aanleiding geeft
om de eerder genomen maatregelen af te bouwen,
ondanks het verlangen naar samenkomen, zingen en
vieren. De kerkenraad heeft ingestemd met dit voorstel.
Concreet betekent dit dat tot eind maart de erediensten
online worden uitgezonden en alleen via Kerk Radio en
Kerk TV zijn te volgen. Er wordt ook geen gebruik
gemaakt van een zanggroepje. De kerkenraad is van
mening dat het beter is nog even af te wachten hoe e.e.a.
zich verder ontwikkelt en na de volgende persconferentie
van de overheid weer te bekijken of en wanneer er kan
worden overgaan tot diensten met kerkgangers. Voor de
doopdienst van 14 maart wordt een uitzondering
gemaakt en krijgen maximaal 30 genodigden de
gelegenheid de dienst in de kerk bij te wonen.

Zaterdagmiddag 6 maart gemeentevergadering en
stemming
Het kan zijn dat de nieuwsbrief van zondag 7 maart u of
jou al eerder onder ogen komt, waardoor een herinnering
aan de gemeentevergadering en de aansluitende
stemming nog van toepassing is. Wel, nu de naam van de
beoogd predikant, ds. De Lange, aan de gemeente is
bekend gemaakt wil de kerkenraad alle gemeenteleden
nogmaals oproepen deze vergadering, die om 14.30 uur
begint, online via Kerk TV of Kerk Radio te volgen,
waarbij elk stemgerechtigde lid wordt verzocht zijn of
haar stem uit te brengen. Het belang van de
gemeentevergadering inclusief de stemming is groot. Het
zou erg mooi zijn als de uiteindelijke keuze om een
beroep uit te brengen breed binnen de gemeente wordt
gedragen.

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. De titel van het lied van de maand maart
luidt: ‘Hoor jij de vogels nog fluiten’? Het nummer is
geschreven door de uit Nieuw-Lekkerland afkomstige
Christian Verwoerd en in 2019 uitgebracht op zijn eerste
album ‘U Alleen’. De tekst is gebaseerd op Johannes 10
vers 10. In Kerkklanken is de tekst en info over dit
nummer terug te vinden.
Jongerendienst Hervormde Kerk 'Houd vol!'
We leven in een moeilijke tijd, het Coronavirus is
inmiddels al een jaar onder ons. De maatregelen worden
steeds verder aangescherpt en onze vrijheid steeds meer
beperkt. Ons land volledig op z'n kop! Bezoek van één
persoon, de avondklok, opnieuw een periode van
thuisonderwijs achter de rug, weinig vrienden om je
heen, horeca en publieke ruimtes zoals bioscopen en
theaters dicht.Hoe kun je ondanks alle tegenslagen en
beperkingen toch volhouden? Waar houd jij aan vast in
deze tijd? Lukt het jou om je zorgen bij God te brengen?
Om God te danken voor al het goede dat Hij ook in deze
tijd geeft? Lukt het jou om toch van kleine dingen te
genieten? En te leven met de dag? Otto Grevink gaat ons
hierin meenemen!
Om een moment bij stil te staan: Mensen gevraagd!
Mensen gevraagd om de vrede te leren
waar geweld door de eeuwen model heeft gestaan,
mensen gevraagd die wegen markeren
waarop alles wat leven heeft verder kan gaan.
Mensen gevraagd om de noodklok te luiden
en om tegen de waanzin de straat op te gaan,
mensen gevraagd om de tekens te duiden
die alleen nog moedwillig zijn mis te verstaan.
Mensen gevraagd om hun nek uit te steken
voor een andere tijd en een nieuwe moraal,
mensen om ijzer met handen te breken
ook al lijkt het ondoenlijk en paradoxaal.
Mensen gevraagd die in naam van de vrede
voor behoud van de aarde en al wat leeft,
wapens het liefst tot een ploeg willen smeden
voor de oogst die aan allen weer overvloed geeft.
Mensen gevraagd,
er worden mensen gevraagd,
dringend mensen gevraagd,
mensen te midden van mensen gevraagd.
Coen Poort

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

