Nieuwsbrief
Zondag 18 oktober 2020

De dienst van zondag 18 oktober
Aanvang:
10:oo uur
Schriftlezingen: Marcus 9: 14-29 NBG ‘51
Liederen:
Heer Uw licht en Uw liefde schijnen;
Intochtslied: Ps. 62:1,4,5; Klein Gloria;
Lied 654:4,5; Lied 654:6; Kinderlied;
Ps. 73:9,10; Opwekking 717: Stil mijn
ziel, wees stil; Gezang 44
Voorganger:
Ds. N.J. Dekker
Organist:
Pieter Jan Lukas
Zangtrio:
o.l.v. Hanneke de Peuter
Koster:
Bert Slagmolen
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De dienst van zondag 25 oktober
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:00 uur
Ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein,
Gerard Roza
Cees de Rooij

Zieken
Mw. N. de Graaf-Leeggangers is overgeplaatst naar Rivas
zorggroep Covid-unit
Kamer 705-711, Albert Schweitzerplaats 20,
3318AS Dordrecht.
Mevrouw C. van der Pijl-van Anrooij verblijft (vooralsnog
tijdelijk) in Altenahove, afdeling Guldenroede, Kamer
118.
De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag
naar dhr. J. van Breugel.
Lief en Leed
Ds. M.F. Meeder - van Hof is afwezig tot 16 november.
Mocht u behoefte hebben aan een predikant dan is er
voor vervanging gezorgd.
U kunt contact opnemen met de scriba, Cor Polak, tel.
403473, scriba@gknieuwendijk.nl of met uw eigen
wijkouderling of wijkmedewerker.
Voorlopig alleen online diensten!
De voltallige kerkenraad heeft het besluit genomen
gehoor te geven aan het dringende advies van de
landelijke overheid en de afspraken, die het
interkerkelijke Contact In Overheidszaken namens de
Nederlandse kerkgenootschappen heeft gemaakt. Dit
betekent dat:
• Voorlopig tot 1 november de erediensten alleen online
zijn te volgen.
• Er gedurende die periode geen gemeenteleden bij de
diensten aanwezig kunnen zijn, uitgezonderd de
personen met een taak in de dienst. Bij een In memoriam
is uitbreiding van het aantal aanwezigen beperkt
mogelijk.

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.
• Alleen bijeenkomsten/vergaderingen met een
bestuurlijk karakter en/of ter voorbereiding van diensten
mogelijk zijn. Digitaal vergaderen heeft de voorkeur.
• Alle overige bijeenkomsten, zoals het Breicafé, de
Chute, het Stiltecentrum en gespreksgroepen tot eind
oktober worden uitgesteld.
De kerkenraad is zich zeer bewust van de impact die deze
besluiten opnieuw zullen hebben op het samen
gemeente zijn, de beleving rondom de erediensten en
allerlei kerkelijke activiteiten. Nu de regels opnieuw zijn
aangescherpt lijkt er van enige versoepeling voorlopig
nog geen sprake te zijn. In de week van 26 oktober komt
het Moderamen bijeen om de laatste ontwikkelingen te
bespreken en eventueel passende maatregelen te
nemen. De kerkenraad.
Correctie: Nieuwsbrief digitaal of toch nog analoog?
De nieuwsbrief wordt al vanaf maart door zo’n dertig
medewerkers wekelijks op ruim 500 adressen bezorgd.
Dit heeft tot veel positieve reacties geleid. Er is steeds
van uit gegaan dat deze service maar van korte duur zou
zijn. Helaas blijkt het coronavirus hardnekkiger dan
verwacht. Vorige week is aangegeven dat er is besloten
de nieuwsbrief per 1 november alleen nog digitaal te
versturen. Daarbij is verzuimd de mogelijkheid te
benoemen om de nieuwsbrief analoog (op papier) te
blijven ontvangen. Voor digitale of analoge ontvangst
kunt u of jij zich aanmelden via het mailadres
pietvanvugt@gmail.com , telefonisch: 0183-403228 of
door het invullen van het strookje onderaan deze
nieuwsbrief. Het strookje kan op de Ippelseweg 28 in de
brievenbus worden gedeponeerd.
Deadline Kerkklanken
In Kerkklanken staat 20 oktober vermeld als deadline
voor het aanleveren van copy. Dit klopt niet en moet zijn
26 oktober! Heeft u een bijdrage voor het kerkblad, mail
dan naar redactie@gknieuwendijk.nl of lever uw copy in
op het adres Dahliastraat 38.
Hand vol Koren
Dit jaar kan het bijbels dagboek Hand vol koren weer
besteld worden. De kosten zijn €12.50. Dit keer ligt er
geen intekenlijst in de kerk. Het is mogelijk om te
bestellen bij Chantal Seshie 0623118378 of mail naar
chantal_swart@hotmail.com Bestellen kan t/m 23
oktober. De zendingscommissie.

Engelenpost
Juist in deze tijd van alleen zijn kan een engel je
bemoedigen met een gedicht, een bloemetje, een
boodschap.....

Wil je ook engel zijn in de adventstijd? Of heb je een
engel nodig? Geef je dan op met het aanmeldformulier
dat achterop het programmaboekje staat. Vind je 't
jammer om het boekje kapot te scheuren mail dan de
gegevens naar arina@hugogroeneveld.nl In het
programma boekje staat veel informatie over het
engelenproject, ook wat betreft de privacy. Heb je toch
nog een vraag, aarzel niet en stel hem aan Arina.
Aanmelden graag vóór 5 november.
De themagroep.

Om een moment bij stil te staan: Gebed vanwege het
coronavirus
Lieve God,
Wat moeten we ervan denken nu het coronavirus zo
dichtbij is gekomen
en er al zoveel mensen in ons land besmet zijn?
We willen vertrouwen dat het goed komt.
We willen onszelf en anderen niet bang maken.
We willen realistisch blijven, en verstandig zijn met
hygiëne.
Maar we voelen ook onze kwetsbaarheid.
We voelen de ongrijpbaarheid en de grilligheid van het
virus dat om zich heen grijpt.
Sommigen noemen het een hype en het lijkt ineens over
niks anders te gaan.
God geef ons open ogen om al het nodige te doen,
en de durf om te doen wat we niet hoeven te laten.
Geef wijsheid aan onze artsen en verpleegkundigen,
onze bestuurders en wetenschappers.
Geef vertrouwen in hun kunde.
Geef geloof in een goede afloop.
Geef verbondenheid met wie het aller kwetsbaarst zijn,
en met hen die door andere ziekten zich kwetsbaar
voelen.
Ons leven is uit en in uw hand.
Behoed ons en bewaar ons.
Amen

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

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Ik wil de nieuwsbrief in het vervolg:
•
Digitaal ontvangen via emailadres: ……………………………………………………………..
•

Analoog ontvangen op adres: ……………………………………………………………………..

•

Niet meer ontvangen

Naam:
…………………………………………………………………………………………………..
Adres:
…………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………………………………..

