Nieuwsbrief
Zondag 7 juni 2020

De dienst van deze zondag 7 juni
Aanvang: 10:oo uur
Thema:
Schriftlezing: Exodus 34: 4-9; Mattheüs 28 : 16 -20
Liederen: voorzang: lied 704: 1 en 3; Intochtspsalm:
150: 1,2; Liedboek : 367 d. ;
glorialied: 412: 3 en 4; Schriftlied: 117a ;
Schriftlezing:; Lied: 968: 1, 2 en 5;
muzikaal/vocaal intermezzo: (Apostolische)
geloofsbelijdenis; muzikaal/vocaal intermezzo:
luisterlied: Heer U bent mijn leven;
Lied van de maand: Tienduizend; Slotlied: 418: 1, 2
en 3.
Voorganger:
Organist:
Zanggroepje:
Koster:
Collecten:

Ds. W. Bisschop, Breda
Jaco van Werken
Hanneke de Peuter, Kees Heijstek,
Elze Tinke
Rick Ippel
NL78 RABO 0301505012
o.v.v. “extra collecte”

De dienst van zondag 14 juni
Aanvang:

10:00 uur

Voorganger:
Organist:
Zanggroepje:

Dhr. Henri Dekker, Dussen
Karin van Andel
Hanneke de Peuter, Hans
Crielaard, Elze Tinke
Dick de Peuter
NL78 RABO 0301505012
o.v.v. “extra collecte”

Koster:
Collecten:

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar de heer en mevrouw J.J. Groeneveltde Haan.
De maandelijkse bloemengroet gaat naar Mw
Pellekaan van Tilborg in Antonia te Almkerk.

Overleden
Bertine van Steenis, de schoondochter van de
familie van Steenis - Kant.

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.
Zieken
weer uit het ziekenhuis:
P. van Steenis, Dahliastraat 52
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we
Gods bemoedigende nabijheid toe

Geboren
30 mei Mats Mari van Zanten
zoon van Erik van Zanten en Ilse Klop, een broertje
voor Thijmen.

Collecten
Nu de online erediensten voorlopig nog worden
voortgezet, blijft ook de mogelijkheid om
collectegeld over te maken bestaan. Het
collectegeld kan overgemaakt worden op:
NL78 RABO 0301505012 onder vermelding van
“extra collecte” (om verwarring te voorkomen,
graag alleen het hiervoor vermelde
rekeningnummer gebruiken). Wij willen u of jou
vragen geen collectebonnen bij Wim Colijn af te
geven of in de brievenbus van de kerk te deponeren.
Alvast bedankt.
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.
ZWO acceptgiro-actie
Binnnkort worden de acceptgiro's weer
rondgebracht. Het afgelopen seizoen hebben we
geld ingezameld voor Christenen in Pakistan. Naast
dit jaardoel staan we een bedrag af aan de
algemene zendingscommissie van de PKN die ook
inspeelt op de actuele noden elders in de wereld,
zoals nu de stille ramp door het Coronavirus.
Wij vragen u daarom net als voorgaande jaren een
gift over te maken. Bij voorbaat hartelijk dank.
ZWO-commissie

De ‘tent’ wordt toch opgezet!
Het niet doorgaan van de feestweek van de
Nieuwendijkse Oranjevereniging heeft tot gevolg
dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de
feesttent voor de traditionele Tentdienst. Dat is
zeker een gemis, omdat deze laagdrempelige
bijeenkomst toch wel als heel bijzonder wordt
ervaren. Zowel de sfeer, de muziek en het
samenzijn zorgen altijd voor een waardevolle
ochtend. Toch willen we proberen de ‘tent’ op te
zetten naar de mogelijkheden van dit
coronatijdperk. Tijdens de eredienst van
zondagmorgen 14 juni wordt zoveel als mogelijk de
‘Tentdienstensfeer’ nagebootst. Nu het “komt dat
zien” nog even niet aan de orde is, rest er niets
anders dan van thuis uit te kijken én te luisteren!
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 de zondag na het verschijnen van
Kerkklanken het centraal staande nummer tijdens
de eredienst ten gehore gebracht. Op deze manier
kan jong en oud kennis maken met deze
inspirerende popmuziek én de achterliggende
gedachte van de schrijver/artiest. Vandaag het
nummer 10.000 Reasons (Bless The Lord) van de
singer-songwriter Matt Redman. Voor de vertaling
van de tekst en uitleg over het nummer: zie
Kerkklanken.

Gebed van de week:
Ik geloof met heel mijn hart, dat Gij, God, in deze
moeilijke tijden
zo dicht bij ons zijt, dat wij U niet kunnen zien.
Het zit in uw DNA altijd weer geraakt te worden
door het lijden van ieder mens.
Onbewogen kunnen blijven is U niet gegeven.
Een vreemd gebrek is dat, dat ons de zekerheid
schenkt dat het uw armen zijn die wij vermoeden
om ons heen.
Onze onmacht heft Gij niet op. Gij vult ze met uw
nabijheid. Gij zwijgt niet, Gij zoent ons.
Sinds uw Zoon op zijn eentje zijn kruis droeg, hebt
Gij gezworen dat dit nooit meer zo zal zijn.
In elk kruis van eenzaamheid, van afscheid nemen,
van onmogelijke vragen, van verwarring, van
slapeloosheid, van koorts, van dood, verbergt Gij U
tot wij U daarin toelaten.
Gij lost het lijden niet op, maar uw liefde kan het
niet hebben dat wij daarin zonder U zouden zijn.
Erik Galle

Ter bemoediging
Jesaja 46:3,4
Luister naar mij, volk van Jakob
van de moederschoot af door mij gedragen,
door mij gekoesterd vanaf de geboorte:
Tot in je ouderdom blijf Ik dezelfde,
tot in je grijsheid zal Ik je steunen.
Wat ik gedaan heb, zal Ik blijven doen,
Ik zal je steunen en beschermen.

Besluit kerkenraad kerkelijke bijeenkomsten
vanaf 1 juni tot 1 september, kort samengevat
De erediensten gedurende de periode van 1 juni tot
1 juli worden op dezelfde wijze georganiseerd als in
de periode vóór 1 juni. Concreet betekent dit voor
onze situatie dat er voor de normale gangbare
diensten standaard 8 personen aanwezig mogen
zijn. Er kan gebruik gemaakt worden van een klein
zang-/muziekgroepje.
De erediensten gedurende de periode van 1 juli tot
1 september worden voorlopig op dezelfde wijze
georganiseerd als in de periode voor 1 juli. Hierbij
gaan we uit van een standaard bezetting van
maximaal 8 personen, waarbij de muzikale
begeleiding door een klein zang-/muziekgroepje kan
worden verzorgd. Vanwege het feit dat er meerdere
personen aanwezigen mogen zijn, kunnen de
mogelijkheden benut worden om iets meer van de
diensten te maken.
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