Nieuwsbrief
Zondag 10 januari 2021

De dienst van zondag 10januari
Aanvang
10:00 uur
Voorganger:
Ds. W. Bisschop, Breda
Thema:
Schriftlezingen: Marcus 1: 1-11
Liederen:
voorzang: lied 885 (youtube)
Intochtspsalm: psalm 100 in
israëlitische stijl, melodie van een
volksdans,(youtube);
Smeekgebed: gesproken kyrie gebed
met gezongen 367 d.
Overige liederen: glorialied: lied 304;
gezang 382; lied 522 : 1 en 4, lied 526:
2 en 4; in memoriam , lied: Veilig in
Jezus’ armen (Nieuwendijkse bundel
104); Gebed des Heren: lied gezongen
door Elise Mannah (youtube);
Slotlied: 538 : 1 en 2
Organist:
Pieter Jan Lukas
Koster:
Mari van Zanten
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De dienst van zondag 17 januari
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:00 uur
Dhr. J Lankhaar
Gerard Westerlaken
Eli Vos

Zieken
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 Dhr. en mw. J. van Maastricht.
Overleden:
Jenneke Geertruida (Jennie) Oldenburg –
Tolenaarsgeboren 14 januari 1933 – overleden 28
december 2020, sinds 5 maart 2012 weduwe van Teunis
Oldenburg
Na het IM wordt "Veilig in Jezus” armen gezongen.

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.
----------------------------------------------------------------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.
Bijbelse dagboekjes
We hebben nog een aantal Bijbelse dagboekjes 2021
over. Een mooi boekje ter bemoediging om weg te geven
in deze eenzame, moeilijke lock-down periode!!
Voor €5 kunt u ze kopen, wees er snel bij want op=op.
Mari van Zanten: 06-39638608 of Mariëlle Groenevelt:
06-12384863.
Persconferentie 12 januari
Hoewel er van lieverlee al wordt gezinspeeld op een
verlenging van de huidige Lock Down zal hier tijdens de
persconferentie op dinsdag 12 januari door de regering
pas duidelijkheid over worden gegeven. Op jongstleden 7
januari heeft het Moderamen besloten eerst de
persconferentie af te wachten alvorens een besluit te
nemen over het vervolg van de opzet van de erediensten
en de overige bijeenkomsten. Op donderdag 14 januari
komt het Moderamen extra bijeen om de meest recente
ontwikkelingen te bespreken.
Dit betekent dat tot en met zondag 17 januari de huidige
lijn wordt voortgezet, waarbij de erediensten alleen
online via Kerk Radio en Kerk TV worden uitgezonden. Er
kunnen voor deze periode geen gemeenteleden bij de
diensten aanwezig zijn, uitgezonderd de personen met
een taak in de dienst.
Filmavond
De filmavond van 20 januari zullen we helaas nog even uit
moeten stellen. Zodra het weer kan, krijgt deze
fantastische film een herkansing!
Wat gelukkig wel doorgaat zijn de ontbijtjes waarmee we
voor Valentijnsdag iemand (vriend, vriendin, ouders,
kinderen .......) blij kunnen maken.
Bij de eerstvolgende kerkklanken zit een formulier
waarmee een bestelling kan worden door gegeven. Hou
het in de gaten! Alvast meer weten?
Neem contact op met iemand van de themagroep: Arina,
Miranda Nel of Hanneke of per mail h.d.peuter@hccnet.nl

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

Om een moment bij stil te staan:
Gezegend je vingers
dat zij begaanbare wegen zullen wijzen.
Gezegend je oren
dat zij het geroep van hen die pijn hebben zullen horen.
Gezegend je ogen
dat zij in ieder mens het verhaal van God mogen zien.
Gezegend je schouders
dat zij tot steun mogen zijn.
Gezegend je lippen
dat zij troost mogen spreken.
Gezegend je handen
dat zij liefde mogen ontvangen en doorgeven.
Gezegend je voeten
dat zij vrede mogen brengen waar ze gaan.

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

