Nieuwsbrief
Zondag 14 februari 2021

De dienst van zondag 14 februari Heilig Avondmaal
Aanvang
10:00 uur
Voorganger:
Ds. M.F. Meeder van Hof
Thema:
Viering Heilig Avondmaal
Schriftlezingen: Exodus 20: 2-17; Marcus 1 : 40-45
Fotocollage:
Wat fijn dat we elkaar weer zien!
Liederen:
Lied 90 ( Eigen bundel); Psalm 145: 1;
“Prijs de Heer mijn ziel”; ”Lees je Bijbel,
bid elke dag”; Lied 982; Lauren Daigle You Say; IM Stef Biesheuvel Lied 47
(eigen bundel); Lied 1006; Lied 403c;
Lied 793
Organist:
Karin van Andel
Gesproken
woord:
Hans Crielaard
Koster:
Kees Heijstek
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Onderhoud gebouw; 2 Diaconie.

De dienst van zondag 21 februari
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:00 uur
Ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein
Jaco v.d.Werken
Mari van Zanten

Viering Heilig Avondmaal
U wordt van harte uitgenodigd om thuis voorafgaand aan
de dienst wat brood en wijn of druivensap klaar te zetten.
Zo mogen we, al is het op afstand, in verbondenheid met
elkaar, troost, geborgenheid, vergeving en een nieuw
begin in het leven ervaren.

Zieken
Dhr. Jo van Noorloos verblijft tijdelijk in Verpleeghuis
Lingesteyn, Lingesteyn Plantsoen 20, afdeling elv, kamer
28, 4141 GH Leerdam.
Dhr. Bert de Bok verblijft in Amphia Ziekenhuis
Molengracht, hartbewaking, afd. 23, kamer 27,
Molengracht 21, 4818 CK Breda
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 mevrouw N. Morée-Vink.
De maandelijkse bloemengroet is afgelopen week
bezorgd bij de heer S. Wallaard in Altenahove te
Almkerk.

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.
Spaardoel Veertigdagenproject Kindernevendienst
Vandaag start de veertigdagentijd. Net als het
adventsproject komt ook het veertigdagenproject naar
de kinderen thuis. Zoals ieder jaar willen we met de
kinderen sparen voor een goed doel, dat aansluit bij het
thema van het kindernevendienstproject. Dit jaar is het
thema Een spoor van liefde. Het doel waar we voor
hebben gekozen, is het ondersteunen van de kinderen en
jongeren in Zuid- Afrika. Wij hopen dat wij de kinderen en
de jongeren een betere toekomst kunnen geven. Meer
informatie over het project en het doel vindt u/ jij in het
komende kerkblad.
Actie kerkbalans
De actie kerkbalans is op zaterdag 16 januari gestart en
de medewerkers ontvangen hun pakketten thuisbezorgd.
Dit jaar zullen de enveloppen niet persoonlijk worden
afgegeven, maar in de brievenbus worden gedaan. En
daarnaast worden er toezeggingskaarten per mail
verzonden. U mag meedoen op de gebruikelijke wijze,
maar u kunt dit jaar ook digitaal toezeggen via de
website. Of uw toezegging mailen aan
kerkbalans@gknieuwendijk.nl (Bij incasso graag voorzien
van handtekening).
Driemaal is scheepsrecht
Tot tweemaal toe is er vermeld dat er als proef
gedeclameerd zou gaan worden. En tot tweemaal toe is
de proef niet doorgegaan. Na de winterse
omstandigheden van vorige week zondag en het als
gevolg daarvan ontbreken van een organist, hopen we
deze zondag wel aan onze toezegging te kunnen
voldoen. Bij een aantal liederen wordt ‘gedeclameerd’.
Declameren is het met gevoel voorlezen van teksten. De
spreker (ook wel voordrachtskunstenaar genoemd)
probeert door bepaalde intonaties de intentie van het lied
weer te geven. Overigens zijn tot en met eind februari de
diensten alleen online via Kerk TV of Kerk Radio te
volgen.

Bestemming Avondmaalscollecte van zondag 14
februari
De opbrengst van deze collecte is bestemd voor de
Stichting Hospice in Gorinchem. De Hospice is een bijnathuis-huis voor ernstig zieke mensen in hun laatste
levensfase. Mensen die niet lang meer te leven hebben,
willen het liefst de laatste weken van hun leven in de
eigen vertrouwde omgeving doorbrengen. Soms is dat
niet mogelijk door gezins-of woonomstandigheden, of
omdat familie en vrienden de nodige 24-uurs zorg niet
(meer)kunnen bieden. Dan kan een Hospice een
alternatief zijn. Zij streven er naar om zoveel mogelijk
rekening te houden met persoonlijke wensen en
voorkeuren. Mogen wij deze collecte van harte
aanbevelen.
U kunt u gift overmaken op:
Bankrekeningnummer NL90 RABO 0301511586 t.a.v. de
diaconie Gereformeerde Kerk Nieuwendijk o.v.v Hospice
Zangdienst
Op zondag 7 maart hopen we 's avonds een zangdienst
samen te stellen met teksten en liederen die jullie
aanleveren. Mogen we dan nog niet live zingen? Dan
zoeken we naar alternatieven.
Graag uiterlijk 20 februari je favoriete lied of tekst
opgeven: h.d.peuter@hccnet.nl of een briefje door onze
brievenbus Kerkweg 7.
Hanneke de Peuter

Flinke stappen gezet!
Er zijn inmiddels flinke stappen gezet in het kader van het
beroepingswerk. Momenteel wordt er gewerkt aan een
voorstel over de verdere voortgang van het
beroepingsproces en het daaraan gekoppeld tijdspad.
Aan het begin van deze week wordt dit voorstel aan de
kerkenraad voorgelegd. Tijdens de eredienst van zondag
21 februari wordt uitleg gegeven over de stand van zaken
en krijgen de gemeenteleden informatie over het verdere
verloop. Op de nieuwsbrief van zondag 21 februari zal in
het kort dezelfde info te lezen zijn. Om zoveel als
mogelijk alle gemeenteleden te bereiken wordt die
nieuwsbrief op ieder kerkelijk adres bezorgd.
Om een moment bij stil te staan: De Maaltijd
Wij,
weggehaald uit Egypte
uit het land van werken tot je er bij neervalt,
bevrijd van de zweep van de slavendrijver,
gered uit het land van de dood.
Wij,
weggehaald onder de last van fouten
misslagen en menselijk tekort,
bevrijd van schuld en kwellende herinnering
aan verkeerde keuzes.
Wij,
bevrijd en verzoend door Jezus, onze Heer,
genezen van een leven zonder toekomst,
genodigd aan tafel,
kind aan huis
bij God de Vader.

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

