Nieuwsbrief
Zondag 8 november 2020

De dienst van zondag 8 november
Aanvang:
10:oo uur
Schriftlezingen: Jona 1 vers 1-16; Evangelielezing:
Marcus 4 vers 35-41
Liederen:
Lied van de maand: Morning has Broken
Lied 93 vers 1, 3 en 4
Luisterlied: Heer ontferm U over ons
Luisterlied: Alle eer en alle glorie (lied
305); Lied 107 vers 12 en 13; Gezang 445
vers 3 en 4 (oude liedboek);
Orgelspel: Scheepke onder Jezus hoede
Luisterlied: lied 352
Lied 904 vers 1, 4 en 5
Voorganger:
Ds. A. van Alphen, Haastrecht
Organist:
Karin van Andel
Zangtrio:
Joke de With, Hans Crielaard, Hanneke
de Peuter
Koster:
Dick de Peuter
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De diensten van zondag 15 november
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:00 uur
Ds. J.H. Meijer, ‘s Gravenzande
Mieneke Meijer
Cees de Rooij

Aanvang:
Themadienst:

18:30 uur
Meditatiedienst ‘Engelen’, o.l.v.
Hanneke de Peuter en Annelies Kraaij
Mari van Zanten

Koster:

Overleden
Op dinsdag 27 oktober overleed in HardinxveldGiessendam ons gemeentelid Hendrikus van Breugel,
echtgenoot van Corrie van Breugel-van-Toren. Drik van
Breugel is 93 jaar geworden. De afscheidsdienst en de
begrafenis hebben jongstleden vrijdag 30 oktober
plaatsgevonden op de begraafplaats Onderlinge Hulp. In
onze gebeden gedenken we zijn vrouw, de kinderen, de
klein- en achterkleinkinderen en allen die hem hebben
liefgehad en verdriet hebben om zijn sterven.
Geboren op 1 november 2020:
Leonore Maria Elisabeth Beijen, dochter van Annemaaike
Beijen - Meeder en Bart Beijen, kleindochter van Wim
Meeder en ds. Ria Meeder - van Hof.
Welkom kind, zo broos, zo hulpeloos
maar zo volmaakt als alles wat begint.
Jij bent echt welkom.
Jij bent een onberoerde morgen,
een melodie die nooit tevoren klonk,
een lang verhaal ligt nog in je naam verborgen.
Jij bent de vrucht van ons intens verlangen,
zichtbare hoop, een mens geworden wens,
vervulde droom van geven en ontvangen,

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 woord van liefde tussen God en mens.
Een nieuwe wereld glinstert in je ogen,
nog zonder grenzen en nog zonder tijd.
Een wereld waar de liefde is herboren,
een wereld heel dicht bij de eeuwigheid.
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 dhr. en mevr. H. Keller-van Helden.
Lief en Leed
Ds. M.F. Meeder - van Hof is afwezig tot 16 november.
Mocht u behoefte hebben aan een predikant dan is er
voor vervanging gezorgd.
U kunt contact opnemen met de scriba, Cor Polak, tel.
403473, scriba@gknieuwendijk.nl of met uw eigen
wijkouderling of wijkmedewerker.
Voortzetting online diensten
De kerkenraad heeft ingestemd met het voorstel van het
Moderamen over de wijze waarop gedurende de
komende periode invulling gegeven kan worden aan de
opzet van de erediensten en de vormgeving van de
overige bijeenkomsten. In grote lijnen komt het erop
neer, dat de erediensten voorlopig alleen online via Kerk
Radio en Kerk TV zijn te volgen. Dit betekent dat voor
dezelfde periode:
• Geen gemeenteleden bij de diensten aanwezig kunnen
zijn, uitgezonderd de personen met een taak in de dienst.
• Alleen bijeenkomsten/vergaderingen met een
bestuurlijk karakter en/of ter voorbereiding van diensten
mogelijk zal zijn. Digitaal vergaderen heeft de voorkeur.
• Alle overige bijeenkomsten, zoals het Breicafé, de
Chute, het Stiltecentrum, Catechese en gespreksgroepen
ook voorlopig worden uitgesteld.
• De eredienst op zondag 22 november, die in het teken
van de Voleindingszondag staat, zal in verband met het
coronavirus een aangepast karakter krijgen, waarbij
alleen genodigden aanwezig zullen zijn.
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. In ‘Het lied van deze Maand’ staat het
nummer Morning Has Broken centraal. Het is
geschreven door Yusuf Islam, misschien beter bekend
onder de naam Cat Stevens. Een mooi moment om de
dag mee te beginnen. In Kerkklanken is de tekst en info
over dit nummer terug te vinden.
Nieuwsbrief toch nog ontvangen?
Het is en blijft mogelijk om de nieuwsbrief alsnog digitaal
of analoog (op papier) te ontvangen. Wilt u of jij daar
gebruik van maken, neem dan contact op met Piet van
Vugt ( pietvanvugt@gmail.com of 0183-403228).
Om een moment bij stil te staan:
Erbarm u, voor de moe-gewerkte zorgverlener,
Erbarm u, voor het echtpaar wiens relatie de extra
spanning niet aankan,
Erbarm u, voor diegene die twijfelend een eerste
symptoom ontwaart,
Erbarm u, voor de winkelbediende die in de chaos
overeind blijft,
Erbarm u, voor de zieke die moeilijk nog zelf kan ademen,
Erbarm u, voor de thuiswerkouder die het hoofd boven
water probeert te houden,
Erbarm u, voor de zwangere voor wie deze tijd een
schaduw werpt op de vreugde,
Erbarm u, voor de vriend of vriendin die woorden tekort
komt om te troosten,
Erbarm u, voor de werkende die zijn of haar inkomsten in
rook ziet ingaan,
Erbarm u, voor de gevangene, die de muren oploopt en
helpen wil- maar niet altijd kan,
Erbarm u, voor de thuisloze die ‘thuis’ moeten blijven,
Erbarm u, voor de leerkracht zonder klas,
Erbarm u, voor diegene die extra kwetsbaar is,
Erbarm u, voor diegene die rusteloos worden, geen rust
meer kunnen vinden,
Erbarm u, voor de achterblijvende, die een geliefde
moeten missen,
Erbarm u, voor het kind met speciale noden en zijn
omgeving die het moeilijk hebben,
Erbarm u, voor de agent die moet toezien dat iedereen
zich aan de maatregelen houdt,
Erbarm u, voor de parochie zonder kerk,
Erbarm u, voor de oudere zonder perspectief,
Erbarm u, voor de alleenstaande op wie het alleen zijn nu
zwaarder weegt,
Erbarm u, voor de hele wereld- die U meer dan nodig
heeft.
Heer onze God, erbarm u over ons.
Jana Binon

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

