Nieuwsbrief
Zondag 15 november 2020

De diensten van zondag 15 november
Aanvang:
10:oo uur
Thema:
ROOD, ORANJE, GEEL OF GROEN
Schriftlezingen: Woord van bemoediging: Jeremia 17: 78, 16-17
Evangelielezing: Matteüs 9:35 - 10:15
Liederen:
Psalm 23c: 1, 2, 3, 5;
Lied 833: Take, o take me as I am,
Neem mij aan zoals ik ben;
Hoor je mij (Huub Oosterhuis, *1933,
Antoine Oomen, *1945 - naar Psalm 16);
Lied 939: 1, 3; Lied 905: 1, 3, 4; ‘Straks
bijeen’; Psalm 79: 5
Voorganger:
Ds. J.H. Meijer, ‘s-Gravenzande
Muziek:
Meijer Quintet
Koster:
Cees de Rooij
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
Aanvang:
Themadienst:

18.30 uur
Meditatiedienst ‘Engelen’, o.l.v.
Hanneke de Peuter en Annelies Kraaij
Schriftlezingen: 2 koningen 19, Exodus 23, Psalm 34,
Matteüs 16, Kolossenzen 1, Hebreeën 13
Liederen:
Voorzang: Lied 103 vers 5 en 8; psalm 89
vers 1 en 3; Lied 469 : 1, 4 en 15; Engelen
van Elly en Rikkert (youtube); Lied 249
All night, all day; Slotlied lied 91 A vers 2
Organist:
Gerard Roza
Zanggroepje: Elze Tinke , Kees Heijstek, Wim
Pellekaan, Hanneke de Peuter
Koster:
Mari van Zanten

De dienst van volgende week zondag
22 november – Voleindingszondag
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:00 uur
Ds. M.F. Meeder – van Hof
Gerard Roza
Bert Slagmolen

Zieken
Mw. C. van der Pijl-van Anrooij verblijft in Altenahove,
afdeling Guldenroede, kamer 1.18.
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods
bemoedigende nabijheid toe.
De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag
naar mevrouw H. van Hemert - van den Heuvel.
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,

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.
contact op te nemen met ds. Meeder:
mfmdhof@hotmail.com of 0345-619932.
In ieder geval tot eind november
De onlinediensten via Kerk Radio en Kerk TV worden in
ieder geval tot eind november voortgezet. Alleen de
eredienst op zondag 22 november, die in het teken van
de Voleindingszondag staat, wijkt af van de overige
zondagen. Op Voleindingszondag zullen alleen
genodigden aanwezig zijn, waarbij als uitgangspunt
wordt genomen dat er maximaal twee personen per
familie kunnen worden aangemeld. Dit betekent dat voor
dezelfde periode:
• Geen gemeenteleden bij de diensten aanwezig kunnen
zijn, uitgezonderd de personen met een taak in de dienst.
• Alleen bijeenkomsten/vergaderingen met een
bestuurlijk karakter en/of ter voorbereiding van diensten
mogelijk zal zijn. Digitaal vergaderen heeft de voorkeur.
• Alle overige bijeenkomsten, zoals het Breicafé, de
Chute, het Stiltecentrum, Catechese en gespreksgroepen
ook voorlopig worden uitgesteld.
Op maandagavond 30 november komt het Moderamen
bijeen om de laatste ontwikkelingen te bespreken en
eventueel passende maatregelen te nemen. De
kerkenraad.
Alvast om in de agenda te zetten!
De dienst van zondagavond 20 december zal in het teken
staan van de Top 2000. De band 4 Tune is gevraagd deze
themadienst gestalte te geven. Deze Top 2000 dienst
bestaat uit popsongs afgewisseld met tekst. Door de
verhalen rondom de nummers, krijgen deze een nieuwe
of andere betekenis. Om op deze manier te luisteren naar
en stil te staan bij muziek, wordt de mogelijkheid
geboden om een boodschap in deze nummers te zien.
Nieuwsbrief toch nog ontvangen?
Het is en blijft mogelijk om de nieuwsbrief alsnog digitaal
of analoog (op papier) te ontvangen. Wilt u of jij daar
gebruik van maken, neem dan contact op met Piet van
Vugt ( pietvanvugt@gmail.com of 0183-403228).

Om een moment bij stil te staan:
Laat onze ogen u zoeken
in het vroege morgenlicht,
zoals het ons zoekt.
Laat ze u zoeken in het woord
van wie ons begroet.
Laat ze u zoeken in de vragen
die ons recht naar de ziel gaan.
Laat ze u zoeken in de glimlach
van een onbekende.
Laat onze ogen u zoeken
in de vredige loop van de seizoenen.
Laat ze u zoeken
in de nabijheid van geliefden.
Laat ze u zoeken
wanneer ons hart geen rust kent.
Laat ze u zoeken
terwijl de avond over ons komt.
Laat onze ogen u zoeken
wanneer het ons ontbreekt aan kracht.
Laat ze u zoeken
in de ogen van wie op u vertrouwen.
Laat ze u zoeken
in de beelden die ons vasthouden.
Laat ze u zoeken
tussen de naamlozen in deze wereld.
Kris Gelaude

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

