Nieuwsbrief
Zondag 14 maart 2021

De dienst van zondag 7 maart - 4e
zondag veertigdagentijd
Aanvang
10:00 uur
Voorganger:
Ds. M.F. Meeder van Hof
Thema:
Schriftlezingen: Jozua 1: 1-9
Liederen:
“Jeruzalem, stad van goud”; Psalm 122:
1,2; projectlied; Opwekking 488; Lied
91A: 1,2; “Ga maar gerust”; Lied 1006;
Opwekking 733
Organist:
Gerard Westerlaken
Zang:
Matthijs Hoogendijk
Koster:
Dick de Peuter
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Algemeen Kerkelijke Arbeid; 2.
Diaconie.

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

10.00 uur
Ds. J.H. Meijer
Mieneke Meijer
Mari van Zanten

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 de heer en mevrouw A. van Esch-de Graaf.
Vandaag
Doop van Saar dochter van Wendy de Zwart Branderhorst en Jeffrey de Zwart.
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.
Diensten van de Stille Week
De aanvangstijden van de erediensten tijdens de Stille
Week worden na overleg met de gastpredikant niet
gewijzigd en blijven vooralsnog op 19.30 uur staan.
Geen aanleiding om maatregelen af te bouwen
De kerkenraad ziet geen aanleiding om de eerder
genomen maatregelen met betrekking tot het corona
virus af te bouwen, ondanks het verlangen naar
samenkomen, zingen en vieren. Concreet betekent dit
dat tot eind maart de erediensten online worden
uitgezonden en alleen via Kerk Radio en Kerk TV zijn te
volgen. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van een

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.
----------------------------------------------------------------zanggroepje. De kerkenraad is van mening dat het beter
is nog even af te wachten hoe e.e.a. zich verder
ontwikkelt en eind van de maand te bekijken of en
wanneer er kan worden overgaan tot diensten met
kerkgangers. Voor de doopdienst van 14 maart wordt een
uitzondering gemaakt en krijgen maximaal 30
genodigden de gelegenheid de dienst in de kerk bij te
wonen.
Beroepsbrief is overhandigd!
De kerkenraad is uitermate content met het positieve
verloop van de gemeentevergadering en de aansluitende
stemming, waarbij 279 gemeenteleden unaniem kenbaar
hebben gemaakt in te stemmen met het uitbrengen van
een beroep op ds. De Lange. Dit betekent dat het advies
van de Beroepingscommissie en het besluit van de
kerkenraad om dit advies over te nemen breed binnen de
gemeente wordt gedragen. Inmiddels is de
bezwaartermijn op de procedure verlopen. Er is geen
bezwaar ingebracht.
Op zaterdagmiddag 13 maart is het beroep uitgebracht
door de zogenaamde Beroepsbrief en het Aanhangsel bij
de Beroepsbrief aan ds. De Lange te overhandigen. Er is
voor ontvangst getekend. Voor het nemen van een
beslissing op een beroep is in de kerkorde een termijn van
maximaal drie weken gesteld. In het positieve geval dat
het beroep is aangenomen wordt dit schriftelijk door de
predikant bevestigd met een bericht van aanneming van
het beroep. Ds. De Lange heeft aangegeven uiterlijk 25
maart zijn besluit kenbaar te maken. Afgelopen week zijn
er afspraken met ds. De Lange gemaakt over zijn
ontmoetingen met gemeenteleden en contactpersonen
van diverse geledingen. Deze ontmoetingen staan
ingepland op dinsdag 16, donderdag 18 en dinsdag 23
maart.
Op dinsdagavond 23 maart staat eveneens een
videovergadering met het Moderamen ingepland en op
25 maart met de Beroepingscommissie. Inmiddels zijn
alle gewenste gesprekspartners benaderd en afspraken
gemaakt. Door deze gesprekken hoopt ds. De Lange de
gemeente een beetje te leren kennen, zodat hij met de
opgedane indrukken een goed overwogen besluit kan
nemen. Op de website is vanaf maandag 15 maart een
filmpje te vinden over de wijze waarop ds. De Lange deze
periode beleeft.
Bloemschikken
Net als vorig jaar kunnen we thuis ons eigen bloemstuk
voor Pasen maken. Het thema dit jaar van de PKN zijn de
zeven werken van barmhartigheid. Carola wil ons weer
helpen door een zelf-maak pakket thuis te bezorgen. Met

de uitstekende handleiding met foto's van Carola kan
iedereen een prachtig bloemstuk maken! Geef je vòòr 22
maart op per mail bij Miranda Groenenberg :
aej.groenenberg@gmail.com of doe een briefje in de bus
bij Hanneke de Peuter, Kerkweg 7. Een zelf-maak pakket
thuisbezorgd krijgen is 20,00 euro. Zie je het toch niet
zitten om het zelf te maken dan betaal je 25,00 euro en
maakt Carola het voor je en wordt ook dat kant en klaar
bij je afgeleverd!
De themagroep Arina, Hanneke, Miranda, Nel.
Francien Smits naar Gambia
Francien gaat van 12 maart tot 4 april 2021 naar Gambia.
Het is 1 jaar geleden dat ze daar is geweest.
Ze gaat alle sponsorkinderen bezoeken op school en bij
de ouders thuis. Daarnaast de speciale dagopvang
(daycare) voor meervoudige gehandicapte kinderen. En
ze gaat het operatieproject voor november 2021
voorbereiden.
Er kunnen dan weer kinderen geopereerd worden aan
hun misvormde beentjes zodat ze van hun handicap af
worden geholpen.
Gambia Child wil u allen danken voor de bijzondere
giften.
Tot ziens,
www.gambiachild.nl
Ga maar gerust – Tekst: Sytze de Vries,
melodie J. Sibelius
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben je baken, ook in diepe nacht
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat
Ik ben de wind waardoor je adem haalt
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen
Ik ben de dag, die schemert in je droom
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan
Ik ben de verte, die verlangend wenkt
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen
ben Ik de hand, die al je tranen wist.
Om een moment bij stil te staan:
Samen met andere religieuze en levensbeschouwelijke
organisaties heeft de Raad van Kerken een brede oproep
gedaan tot klimaatactie. De initiatiefnemers van
GroenGelovig organiseren op zondagmiddag 14 maart
een online gebedsmoment voor het klimaat. Daarmee
sluiten ze aan bij het klimaatalarm.

Klimaatgebed
Schepper God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
Dat zien we overal om ons heen. De lente breekt aan.
Zoveel schepselen roeren zich weer.
Grutto’s keren terug in onze weilanden.
hazelaars staan alweer in bloei.
Uw Geest ademt in al uw schepselen.
Elke dag maakt de schepping uw naam groot.
Barmhartige God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U blijft trouw aan een schepping vol schoonheid en
diversiteit.
Maar door onze levensstijl behandelen wij haar
respectloos.
Wij buiten uit, vervuilen en maken kapot.
Het klimaat verandert, uw dieren sterven uit,
mensen worden het slachtoffer van onze keuzes.
God, vergeef ons. Vergeef ons. Vergeef ons.
Liefdevolle God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U hebt in Jezus alles gegeven wat nodig is voor herstel.
U opent de weg naar vrede tussen mensen en schepping.
U geeft ons hoop: u laat nooit los wat uw hand begon.
Eeuwige God,
U laat nooit los wat uw hand begon.
U wilt ons mensen niet loslaten in deze tijd.
Geef ons ogen, die zien wat juist is.
Ogen, die herkennen wat veranderbaar is.
Ogen, die een vergezicht zien en dromen van een wereld,
waar het goede der aarde eerlijk gedeeld wordt.
Geef ons hart voor alles wat leeft,
vul ons met bewogenheid en liefde.
Heer, voed onze onrust over onrecht en vervuiling.
Help ons ons in te zetten voor recht en vrede.
Dat heel uw schepping weer tot bloei mag komen,
en U groot mag maken.
Amen

U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: www.gknieuwendijk.nl
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief altijd inleveren vóór donderdag
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Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64

