Nieuwsbrief
Zondag 11 oktober 2020

De diensten van zondag 11 oktober
Aanvang:
Thema:

10:oo uur
Haggaï 2:9: Je moet terugkijken en
daarna ook vooruitkijken
Schriftlezingen: Haggaï 1:15b – 2:9, Johannes 7:37-43
Liederen:
Psalm 33: 1 en 7 (Kom nu met zang en
roert de snaren); Klein Gloria; Een lied
ter bemoediging: Straks bijeen; Psalm
33: 8; Lied 672: 1 en 2; Kinderlied:
Samen; Video “De tempel gebouwd
door Salomo”; Psalm 122; Gezang 442: 1
en 2; Gezang 103C: 1 en 2
Voorganger:
Ds. A.W.W. de Ruiter, Wijk en Aalburg
Organist:
Jaco van de Werken
Zangtrio:
Marianne Snijders, Kees Heijstek,
Hanneke de Peuter
Koster:
Mari van Zanten
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
Aanvang:
Thema:
Liederen:

Spreker:
Organist:
Zanggroepje:
Koster:

18:30 uur, themadienst
God en de pandemie
Lied 274: 1, 2 en 3; Lied 1003: 1,3,4 en 5;
Psalm 22: 1 en 2; Lied 90 uit onze
bundel: 1, 2 en 3; Lied 657: 1, 2, 3 en 4;
Gebed luisteren naar Huub Oosterhuis:
Groter dan ons hart; Lied 442: 1 en 2;
Lied 415: 3
Hanneke de Peuter
Pieter Jan Lukas
Annelies Kraaij, Elze Tinke, Kees
Heijstek, Wim Pellekaan
Erik Kraaij

De dienst van zondag 18 oktober
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:00 uur
Ds. N.J. Dekker,
Pieter Jan Lukas
Bert Slagmolen

Zieken
Mw. N. de Graaf-Leeggangers, ligt in het
Beatrixziekenhuis te Gorinchem, kamer 451 afdeling 4
Oost.
Mw. H. Heiblom - Monshouwer, is weer thuis gekomen.
De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag
naar dhr. en mw. O. Walraven-Boevé.
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.
VOORLOPIG ALLEEN ONLINE DIENSTEN

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.
Op maandagavond 5 oktober is het Moderamen
bijeengeweest om de nieuwste ontwikkelingen rondom
het coronavirus te bespreken. De meest recente brief van
de PKN m.b.t. het corona-virus en het document
“Behoedzaam vieren van geloof” zijn als leidraad
gebruikt. Uit deze stukken komt het dringende advies
naar voren ons te houden aan de maatregelen en
richtlijnen van de landelijke overheid en de afspraken, die
het interkerkelijke Contact In Overheidszaken namens de
Nederlandse kerkgenootschappen met minister
Grapperhaus heeft gemaakt, op te volgen. De
belangrijkste punten m.b.t. erediensten daaruit:
• Gemeenten wordt zeer dringend geadviseerd om in
de maand oktober met maximaal 30 mensen (exclusief
medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst met
in acht name van de RIVM-voorschriften;
• Gemeentezang wordt ten zeerste afgeraden;
• Online vieringen hebben de voorkeur;
• Er wordt geopperd over te gaan tot het aanbevelen
van het dragen van mondkapjes tijdens verplaatsingen;
• Tevens wordt een dringende oproep aan alle
gemeenten gedaan om terughoudend te zijn met
andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te
stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen.
Het Moderamen kan geen/onvoldoende redenen noemen
waarom we van dit advies en van deze voorkeur zouden
moeten afwijken en heeft, mede gelet op de toename
van het aantal besmette personen in Nieuwendijk, m.b.t.
kerkdiensten en andere bijeenkomsten het volgende
voorstel aan de voltallige kerkenraad voorgelegd:
• Gezien de huidige situatie, moeten we pas op de plaats
maken en voor zolang het nodig is ons beperken tot
online diensten, hoe jammer dit ook is. Concreet
betekent dit dat er t/m 1 november geen gemeenteleden
bij de diensten aanwezig kunnen zijn, uitgezonderd de
personen met een taak in de dienst (o.a. het zangtrio).
Bij een In memoriam is uitbreiding van het aantal
aanwezigen beperkt mogelijk.
• Bijeenkomsten/vergaderingen die niet uitgesteld kunnen
worden zijn alleen dan mogelijk, wanneer deze een
bestuurlijk karakter hebben en/of ter voorbereiding van
diensten zijn. Digitaal vergaderen heeft de voorkeur.
• Alle overige bijeenkomsten, zoals het Breicafé, de
Chute, het Stiltecentrum en gespreksgroepen worden in
ieder geval tot eind oktober uitgesteld.
De voltallige kerkenraad heeft ingestemd met dit
voorstel, waarbij we ons zeer bewust zijn van de impact
die deze besluiten opnieuw zullen hebben op het samen
gemeente zijn, de beleving rondom de erediensten en
allerlei kerkelijke activiteiten.

Tenslotte: we moeten ons ervan bewust zijn dat deze
regels en richtlijnen zijn geformuleerd naar de kennis van
nu en dat afhankelijk van de ontwikkelingen aanpassing,
versoepeling of verscherping, tot de mogelijkheden
behoort. Begin november komt het Moderamen
wederom bijeen om zich hierover te buigen.
De kerkenraad.
Werelddiaconaatzondag
Deze zondag staat het land Rwanda centraal. De
gemeenschap van zendingsdiaconessen in Rwanda telt
ongeveer 40 zusters. Zij willen een christelijk getuigenis
zijn voor hun omgeving. De zusters werken als lerares,
verpleegster, en kerkelijk werkster in de
dorpsgemeenschappen om hen heen. Ze bieden ook een
landbouwprogramma en een trainingscentrum voor
kleine boeren om de voedselzekerheid en onderlinge
samenwerking in de regio te verbeteren. Zo helpen zij de
allerarmste boerinnen en boeren om hun economische
positie te verbeteren, zodat zij hun gezin kunnen voeden
en geld hebben om hun kinderen naar school te laten
gaan.
Nieuwsbrief digitaal?
De nieuwsbrief wordt al vanaf maart door zo’n dertig
medewerkers wekelijks op ruim 500 adressen bezorgd.
Dit heeft tot veel positieve reacties geleid. Er is steeds
van uit gegaan dat deze service maar van korte duur zou
zijn. Helaas blijkt het coronavirus hardnekkiger dan
verwacht. Om de bezorgers te ontlasten, drukkosten én
papier te besparen, heeft het Moderamen besloten de
nieuwsbrief per 1 november alleen nog digitaal te
versturen. Voor ontvangst per mail kunt u of jij zich
aanmelden via het mailadres pietvanvugt@gmail.com of
telefonisch: 0183-403228.

Engelenpost: engelen zijn er juist in tijden van nood! Het
engelen project gaat door: heb je een engel nodig? Wil je
graag een engel zijn? Geef je op bij Arina Groeneveld. In
het programma boekje van de themagroep staat van alles
over het engelenproject. En achterop het boekje zie je
hoe je je kunt opgeven. Van harte welkom!
Om een moment bij stil te staan: GA MET ONS MEE
God, loop voor ons uit
om een goede weg te wijzen.
Sta achter ons,
als steun in de rug
en omarm ons als een vriend.
Wees onder ons
als we dreigen te vallen:
vang ons dan op.
Woon in ons midden
en geef kracht voor alle dag.
Sta om ons heen
als een muur die ons beschermt
tegen angst en zorgen.
Wees boven ons:
uw zon geeft ons warmte.
Verlicht ons met uw zegen,
vandaag en morgen.
Ga zo met ons mee
op al onze wegen.
Ga met ons mee. (Uit Woord en Weg)

Bezwaar tegen foto’s op website?
Er zijn onbewust foto’s van de startzondag op de website
geplaatst zonder daarvoor toestemming te vragen aan de
gemeenteleden die herkenbaar zijn afgebeeld. Excuses
daarvoor. Indien u bezwaar hebt tegen de weergave van
deze foto’s op de website, geef dit dan door aan de scriba
Cor Polak. De betreffende foto’s worden dan verwijderd.
Van de ZUSTERKRING
Helaas zijn we genoodzaakt de bezoeken van de
zusterkring wederom stil te leggen vanwege de
oplopende corona besmettingen. Het is jammer maar we
willen geen enkel risico nemen. Willen de zusterkringleden hun mailbox inzien voor verdere instructies??
Van de THEMACOMMISSIE
De aangekondigde quiz van 24 oktober stellen we
vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus tot
nader bericht uit.

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

