Nieuwsbrief
Zondag 9 augustus 2020

De dienst van deze zondag 9 augustus
Aanvang:
10:oo uur
Schriftlezing: Jona2: 2-11 en Mattheüs 14: 22-33
Liederen:
Lied 885; Psalm 139:1,2;
Psalm 139:14; Lied 367d; Lied 117d;
Lied 917; Lied 130: 1; U leerde mij
lopen op het water door Elisa
Mannah; Orgelimprovisatie: Ruwe
stormen mogen woeden; Lied 823;
Lied 422
Voorganger:
Organist:
Koster:
Zanggroepje:
Collecten:

Ds. W. Bisschop, Breda
Pieter Jan Lukas
Rick Ippel
Joke de With, Hans Crielaard,
Hanneke de Peuter
NL78 RABO 0301505012 ovv extra

De dienst van zondag 16 augustus
Aanvang:
Voorganger:

10:00 uur
ds. A.W.W. de Ruiter,
Wijk en Aalburg
Organist:
Gerard Roza
Koster:
Mari van Zanten
Zanggroepje: Marianne Snijders, Kees Heijstek,
Hanneke de Peuter
De bloemen
Er zal deze week geen wekelijkse bloemengroet zijn.
Huwelijk:
14 augustus hopen Tessa van Tilburg en Siebe Bax
elkaar het jawoord te geven. De kerkelijke
inzegening is om 15.00 uur in onze kerk. We wensen
hen samen met allen die hen lief zijn een mooi dag.
Na de zegen… iedereen een goede zondag wensen
via de beamer. Als je nu denkt: ”leuk, dat wil ik ook
weleens”. Geef je dan op bij Betty Bosch. Haar
mailadres is: bettybosch505@gmail.com
Rommelmarkt
Er gaat weer gestart worden met het ophalen van
spullen t.b.v. de rommelmarkt. Heeft u een ruime
hoeveelheid spullen dan kunt u contact opnemen
met Cees de Rooy 06- 53405911
Evaluatie proefdienst 2 augustus en vervolg vanaf
16 augustus
Afgelopen maandag heeft het Moderamen de gang

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.
van zaken rond de proefdienst geëvalueerd. Er
overheerste een positief gevoel, omdat het als heel
bijzonder werd ervaren dat er weer gemeenteleden
tijdens de dienst aanwezig waren. Natuurlijk, het
ging nog maar over een klein aantal personen, maar
toch, het leek weer een beetje op een ‘ouderwetse’,
dienst. Zelfs de gastpredikant gaf aan blij te zijn om
weer mensen fysiek aan te kunnen kijken.
Organisatorisch is er naar tevredenheid geoefend en
het blijkt dat het CvK gesteld staat om een volgende
stap te zetten. Het Moderamen heeft in aansluiting
op de vergadering het hieronder weergegeven
voorstel aan de kerkenraad voorgelegd:
Vanaf 16 augustus een voortzetting van de diensten
waarvoor gemeenteleden zich kunnen aanmelden.
Daarbij wordt het maximum aantal toegestane
gemeenteleden gekoppeld aan het totaal aantal
beschikbare plaatsen. Dit komt neer op 85
zitplaatsen buiten de aanwezigen met een taak. In
het voorstel blijft de aanmeldprocedure gehandhaafd
en is het zingen voorbehouden aan het zanggroepje.
De kerkenraad heeft inmiddels ingestemd met het
voorstel vanuit het Moderamen.
Het besluit is tot stand gekomen met de kennis en
richtlijnen van nu. Afhankelijk van eventueel nieuwe
ontwikkelingen zou een bijstelling
mogelijk/noodzakelijk kunnen zijn.
Richtlijnen voor de eredienst van 16 augustus
Het aantal beschikbare plaatsen blijkt 85 te zijn,
waarbij opgemerkt dat dit, afhankelijk van de
gezinssamenstelling, per dienst kan variëren. Om
deze dienst in goede banen te leiden is het
noodzakelijk de opgestelde instructies exact na te
leven.
• De basis voor het gebruik van het
kerkgebouw is dat mensen te allen tijde op
minimaal 1,5 meter van elkaar blijven (geldt
niet voor één huishouden);
• Gemeenteleden die deze dienst in de kerk
willen bijwonen dienen zich vooraf per email
of telefonisch aan te melden
Telefonisch (via 06 10 67 67 64) op
woensdagavond 12 augustus tussen 18.00
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en 20.00 uur en donderdagavond 14
augustus tussen 14.00 en 16.00 uur.
Per email (aanmelden@gknieuwendijk.nl)
vanaf maandag 10 augustus tot en met
donderdag 14 augustus 16.00 uur. Bij
aanmelden per email graag het aantal
personen dat bij de dienst aanwezig wil zijn
vermelden;
U of jij wordt op de hoogte gebracht of de
dienst wel of niet bijgewoond kan worden
(afhankelijk van aantal aanmeldingen);
De kerk kan vanaf 09.30 uur alleen via de
ingang van de Hoeksteen of de Inloop
betreden worden. De hoofdingang wordt
niet gebruikt;
Er zijn coördinatoren aanwezig (herkenbaar
aan het gele hesje), die toezien op het
handhaven van de regels;
Bij binnenkomst wordt gevraagd of u of jij
symptomen van het covid-19 virus vertoond
en moeten de handen ontsmet worden
(desinfectiemiddel op statafel);
De coördinatoren wijzen de bezoekers de
met een sticker gemarkeerde zitplaatsen
systematisch aan. Er is géén vrije keuze van
zitplaatsen! Men mag elkaar in de bank niet
passeren. Leden van één huishouden mogen
wel naast elkaar zitten;
Er mag tijdens de eredienst niet gezongen
worden (met uitzondering van het zangtrio);
Gebruikmaken van de garderobe is niet
toegestaan. Dit leidt tot complexe
verkeersstromen. Bezoekers houden hun jas
bij zich;
Gebruik van het toilet is alleen in
noodgevallen mogelijk;
Er wordt tijdens de dienst niet
gecollecteerd. Aan de uitgang is er wel
gelegenheid om een gave in de daarvoor
bestemde bus te doen;
Na afloop van de dienst verlaten we de kerk,
bank voor bank, op aanwijzing van de
coördinatoren (neem ook buiten de 1,5
meter afstand in acht);
Er is geen gelegenheid om na de dienst
koffie te drinken.

gezien de recente opleving van het virus niet
voorzichtig genoeg zijn.
Bevestiging ambtsdragers/wisseling van de wacht
op 23 augustus
De kerkenraad heeft het voornemen om de
ambtsdragers Lijn van der Wiel en Mari van Zanten
op zondag 23 augustus te bevestigen. In eerste
instantie ging de voorkeur uit naar een dienst,
waarbij ds. Meeder voor zou gaan, maar dat is
gedurende het restant van dit jaar niet haalbaar. Het
is niet goed om de bevestiging van de ambtsdragers
nog langer vooruit te schuiven. Ds. Mol, die in deze
dienst staat ingeroosterd, heeft inmiddels
aangegeven bereid te zijn de ambtsdragers te
bevestigen. Tijdens deze dienst wordt ook afscheid
genomen van de inmiddels afgetreden/aftredende
ambtsdrager(s).
Gebed van de week: Om gelijkmoedigheid
Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.
Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen
Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder moment.
Alles begrijpend ben ik wijs,
niets grijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waar makend ben ik waar.
Toon mij het gezicht
van voor ik begon, maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.
Hein Stufkens.

Het is waarschijnlijk overbodig om nogmaals te
benadrukken dat het opvolgen van al deze punten
van wezenlijk belang is. Maar toch, we kunnen
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 Heidi Oldenburg 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

