Nieuwsbrief
Zondag 17 januari 2021

De dienst van zondag 17 januari
Aanvang
10:00 uur
Voorganger:
Dhr. J Lankhaar
Thema:
De bruiloft te Kana
Schriftlezingen: Jesaja 62: 1-5, De bruiloft te Kana
Johannes 2 : 1-11.
Kort verhaal: De Chinese bruiloft - uit
‘Woorden en verhalen die er toe doen’
Liederen:
voorzang: Straks bijeen, gezongen door
Anneke Giersbergen; overige liederen:
lied 531, Jezus, die langs het water liep,
Nederland zingt De steppe zal bloeien
Lenny Kuhr, The Holy City, André Rieu
De bruiloft te Kana, Jan de Visser (ook
filmpje voor de kinderen); Lied 791 :
Liefde eenmaal uitgesproken,
Nederland zingt; Een koninklijk kind,
Nederland zingt You raise me up , cover
by Color Music Children’s Choir 10
september 2019
Organist:
Gerard Westerlaken
Zanggroep:
Hanneke dePeuter, Bep de Bruijn, Hans
Crielaard, Elze Tinke
Koster:
Eli Vos
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Kosten energie; 2 Algemeen
Kerkelijke Arbeid.

De dienst van zondag 24 januari
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:00 uur
Ds. N. Rijneveld-schep, Lopik
Gerard Roza
Bert Slagmolen

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 Dhr. S. Biesheuvel.
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.
Bijbelse dagboekjes
We hebben nog een aantal Bijbelse dagboekjes 2021
over. Een mooi boekje ter bemoediging om weg te geven
in deze eenzame, moeilijke lock-down periode!!
Voor €5 kunt u ze kopen, wees er snel bij want op=op.
Mari van Zanten: 06-39638608 of Mariëlle Groenevelt:
06-12384863.

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.
----------------------------------------------------------------Filmavond
De filmavond van 20 januari zullen we helaas nog even uit
moeten stellen. Zodra het weer kan, krijgt deze
fantastische film een herkansing!
Inleveren goederen
Nu er geen kerkdiensten zijn kunnen
postzegels, kaarten, munten, mobiele telefoons,
cartridges, ingeleverd worden bij Henk de Hoog.
Hij kan deze ook bij u ophalen, maar dan graag op
afspraak.
Henk de Hoog: Pr. Bernhardlaan 14 – 4255VC
Nieuwendijk - 0183-402312
Actie kerkbalans
De actie kerkbalans start op zaterdag 16 januari 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).
Vergadering van college van Kerkrentmeesters op
woensdag 20 januari 2021 aanvang 19.30 in de
Hoeksteen.
Dringend advies opgevolgd
Afgelopen donderdag heeft het moderamen van de
generale synode kerkelijke gemeenten met klem
geadviseerd om met onmiddellijke ingang niet meer te
zingen tijdens de kerkdiensten. Dit advies geldt ook voor
een klein aantal personen en in ieder geval voor de
periode t/m zondag 7 februari 2021. De grote zorgen van
de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke
Britse variant van het coronavirus, de situatie in twee
gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van
besmetting is geweest en het advies van de werkgroep
‘Zingen in de kerk’ vormen de basis voor dit advies. Er
wordt aangegeven dat volledig vertrouwen op afstand
houden en ventilatie echt té risicovol is.
Tijdens de vergadering van ‘ons’ Moderamen op
donderdagavond 14 januari is dit advies besproken en het
besluit genomen hier gevolg aan te geven. Dit betekent
dat er per direct tot en met zondag 7 februari geen
zanggroepje in de kerk aanwezig zal zijn. Er wordt zo
spoedig mogelijk naar alternatieven gezocht om de

erediensten toch een passende muzikale en
instrumentale invulling te geven. Ds. Marco Batenburg,
preses generale synode roept ons op “te blijven
vasthouden aan het geloof dat deze omstandigheden
voor God geen belemmering zijn om door te gaan met
Zijn werk in ons leven, in de kerk en in de wereld en elkaar
aan te sporen om het van Hem te blijven verwachten.”
Om een moment bij stil te staan
Eeuwige God, U die woont en troont in Sion,
hoorder van het gebed, tot U komen wij in stilte
niet goed wetend wat te bidden.
We zijn uit het veld geslagen
niet in staat om bijeen te komen
en uit volle borst U de lof te zingen.
We zijn stilgevallen
en weten niet hoelang alles nog zal duren,
zelfs niet of onze gezondheidszorg het wel aan kan
en of wij zelf niet besmet, ziek en geveld zullen raken.
In deze nood komen wij tot U, in stilte
biddend om gehoor om vertroosting
om nabijheid, om perspectief.
Hoor ons: wees ons genadig!
U, die onze stilte hoort en peilt,
hoor ons stil zijn als loflied, als aanbidding
als roep om genade en ontferming.
‘Tot U komt al wat leeft,
tot U, o redder uit ellende
die alle schuld vergeeft’*
Geef ons kracht om het vol te houden,
vertrouwen dat U ons stil-zijn hoort,
geloof om de moed niet te verliezen.
Van U is immers het Koninkrijk,
de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid.
Amen. Ds. De Reuver
Zegengebed
Mogen onze gezichten
stralen van vreugde,
want God is onze Vader;
Hij is liefde.

Mogen onze voeten
licht zijn op onze levensweg,
want de Geest stuwt en leidt ons;
Hij is onze gids en reisgenoot.
Mogen ons zegenen
Vader, Zoon en Heilige Geest.

Valentijnsactie: 14 februari 2021
Maak van een zondagochtend iets bijzonders en
laat een ander of u zelf genieten van een heerlijk
ontbijt!
Er is vast wel iemand in uw omgeving die u op een
originele manier wilt verrassen op Valentijnsdag, die
een opsteker verdient of die een steuntje in de rug
kan gebruiken of waarom niet gewoon voor uzelf?
Hoe werkt het?
We hebben twee ontbijtjes samengesteld: een
éénpersoons- (€7,50 en een twee persoonsontbijt (€15,-).
U maakt een keuze en levert uw bestelling vóór 1 februari
in op Rijksweg 240, Nieuwendijk, samen met een
contante betaling en eventueel een bijgevoegd kaartje
voor de ontvanger(s).
U kunt uw bestelling ook doorgeven aan
aej.groenenberg@gmail.com en het bedrag overmaken
op rekeningnummer NL78 RABO 0301505012 t.n.v.
Geref. Kerk Nieuwendijk o.v.v. ontbijtactie 2021. Wel
graag met naam en adres zoals hier onder is aangegeven.
Op zaterdag 13 februari wordt er dan een heerlijk ontbijt
bezorgd op het door u opgegeven adres. Bezorging vindt
plaats in het hele Land van Altena tussen 16.00 uur en
17.30 uur.
Het bedrag dat we overhouden na aanschaf van het
ontbijt, doneren we aan een goed doel, te weten GertJan
& Kate Flikweert en hun stichting “Hope for Africa “in
Oeganda.

Moge onze handen
vrede brengen,
want de Zoon is onze broeder;
Hij is vergeving en genezing.

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

……………………………………………………………….…………………………………………………………………………
Ontbijtbestelling Valentijnsactie:
Ik…………………………………………………………….(naam)
aantal:
……………………………………………………………….(adres)
wil graag : ……x A ontbijt
…………………………………………………………….…(tel.nr)
……x B ontbijt
Laten bezorgen bij :…………………………………………………………….(naam)
…………………………………………………………….(adres)

