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De dienst van deze zondag
Aanvang: 10:oo uur
Thema: ‘Wie weet…’
Schriftlezing: Ester 3: 1-2, 5-9a, 13
Ester 4: 1-4, 5-12, 13-17
Liederen: Lied 942: 1, 2, 3 (voorzang); psalm
25: 1, 8; psalm 25: 10; lied 367d (Kyrië, Kyrië);
projectlied; psalm 42: 1, 5, 6, 7; lied 864: 1, 4, 5;
lied 968: 4, 5
Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:
KND:

Ds. J.H. Meijer
Mieneke Meijer
Cees de Rooij (06-53405911)
1. Algemeen kerkelijke arbeid;
2. kosten energie
Groepen 1 t/m 8

Kerk en schooldienst
Aanvang: 15:oo uur
Voorgangers: Ds. Van Ommeren en
ds. Meeder-van Hof
Koster:
Rick Ippel (06-50503987)

Biddag woensdag 11 maart
Aanvang: 19:3o uur
Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

Ds. M.P. Vis
Gerard Roza
Mari van Zanten (06-39638608)
1. PKN / Kerk in Actie

De dienst van zondag 15 maart
Aanvang: 10:00 uur
Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:
KND:

Ds. H.P. de Goede, Werkendam
Karin van Andel
Erik Kraaij (06-13374273)
1. Diaconie;
2. Kerkradio
Groepen 1 t/m 8
Tienerdienst

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.

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar Dhr. en mw. J. Colijn-van Rijswijk.

Mededelingen
Coronavirus
Tijdens de eredienst van afgelopen zondag
1 maart is het advies van de PKN opgevolgd om
elkaar niet met een handdruk te begroeten om
zodoende eventuele verspreiding van het
Coronavirus tot een minimum te beperken.
Maar, zijn er meer maatregelen tijdens de
erediensten noodzakelijk? Om die vraag te
beantwoorden is er contact opgenomen met de
GGD West-Brabant. De GGD adviseert om
handcontact zoveel als mogelijk te vermijden.
Het Moderamen heeft het besluit genomen
voorlopig op een aangepaste wijze te
collecteren. Dit houdt in, dat de collectezakken
niet bank voor bank worden doorgegeven,
maar dat er aan de uitgang op de een of andere
manier wordt gecollecteerd. Voorts is op de site
van het RIVM te lezen dat er op dit moment nog
geen reden is om evenementen (dus ook
erediensten) te vermijden of af te gelasten.
Wel is het in acht nemen van de algemene
hygiënemaatregelen belangrijk.
De kerkenraad.
Avondgebed
Iedere woensdagavond gehouden wordt bij
Marie van Vugt Singel 6; aanvang 19.00 uur.

Interactieve lezing na avonddienst
Woensdag 11 maart, na de biddag voor gewas
en arbeid en een kopje koffie , zal Annelies
Kraaij een interactieve lezing geven over jouw
scheppingsverhaal. Van harte welkom!
De themagroep
Wereldwinkel
Op woensdag 11 maart a.s. staat de
wereldwinkel na de dienst weer met een stand
in de hal van de kerk. U kunt dan het werk van
de wereldwinkel steunen met de aankoop van
koffie, thee of iets anders. Van harte
aanbevolen.
Vrouwengespreksgroep
A.s. donderdag 12 maart komen we als
gespreksgroep van 13.30-15.00 bij Nel Janson,
Rijksweg 94, bij elkaar. Het onderwerp dat we
samen willen bespreken is orgaandonatie.
Iedereen is van harte welkom, dus sluit je aan of
doe een keer mee! Voor info: Elly Polak 403473.
Lied van de week
In de afgelopen week verschenen editie van
Kerkklanken staat een rubriek over Christelijke
Klanken in de Popmuziek. In deze rubriek wordt
de diepere betekenis van een nummer uit de
popmuziek nader toegelicht. Het is de
bedoeling dat deze rubriek met regelmaat
terugkeert in Kerkklanken en het nummer ‘You
Say’ van Lauren Daigle heeft de primeur. 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. Lauren Daigle zegt vol
overtuiging: “Het is een reminder dat wanneer ik
me zwak of onzeker voel, Gods waarheid juist
precies het tegenovergestelde zegt. Als ik zwak
ben, is Hij sterk”.
Niet alleen Daigle haalt veel energie uit het
nummer, ook de luisteraars putten veel hoop uit
het nummer. Mensen met verdriet vinden er
troost in. Mensen in een depressie halen er
hoop uit. En mensen die zich eenzaam of
minderwaardig voelen worden eraan herinnert
dat ze er niet alleen voorstaan en dat God van
hen houdt. Veel luisterplezier toegewenst!

Rommelmarkt, ophaalronde:
Op zaterdag 14 maart a.s. is er een ophaalronde
t.b.v. de rommelmarkt van de Gereformeerde
Kerk die op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni
gehouden zal worden. Graag uw bruikbare
spullen voor 9.00 uur op een goed zichtbare
plaats buiten zetten. Let op, we halen op deze
dag geen grote spullen op zoals kasten,
ledikanten, matrassen en bankstellen. Heeft u
grote spullen dan kunt u een afspraak maken.
De Rommelmarktcommissie
Mari van Zanten tel: 403086/ 06- 39 63 86 08
Workshopavonden “Laat liefde leven”
De gezamenlijke kerken van Almkerk
organiseren twee workshopavonden met
relatiecoach Cocky Drost. Cocky is een
veelgevraagd spreekster over liefde en relaties
met wekelijks een column op Groot Nieuws
Radio. Haar missie: mensen inspireren bij het
aangaan, opbouwen en onderhouden van een
duurzame relatie. Op maandag 16 maart gaat
de avond over vertrouwen, verbinding en
communicatie. Op dinsdag 14 april zijn de
thema’s: verschillen tussen man en vrouw,
intimiteit/seksualiteit en het voorkómen van
conflicten.
De avonden beginnen om 20.oo u in ‘t Wapen
van Emmickhoven, Brugdam 5, Almkerk.
De kosten zijn €5,- p/pers. p/avond (incl. koffie/
thee). Mochten de kosten een bezwaar zijn, geef
dit dan aan bij de aanmelding. Je kunt ook één
van beide avonden bezoeken. Aanmelden voor
deze gezellige én inspirerende avonden bij
Rianne Dekker via rianne.diaconie@gmail.com.
Voor meer info: www.hervormdalmkerk.nl

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 Martijn van Vliet 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

