Nieuwsbrief
Zondag 20 december 2020

De diensten van zondag 20 december –
Vierde Advent
Aanvang:
10:oo uur
Voorganger:
Ds. E. Fockens, Terheijden
Schriftlezingen: 2 Samuël 7:4-16; Lucas 1:26-38
Liederen:
Morgenlied: lied 435 (Nederland zingt);
Intochtslied: Lied 437: 1 en 5; Lied 19: 1
en 2; Lied 463: 1,6,7,8; Lied 119
(Psalmen voor nu); De zandtovenaar en
lied: O kom Immanuël; lied 451: 1 en 3;
lied 464: 3 en 4; lied 473: 1,2,3 en Lied
440: 1 en 2 (Nederland zingt)
Organist:
Gerard Roza
Zanggroepje: o.l.v. Hanneke de Peuter
Koster:
Mari van Zanten
Aanvang
Themadienst:

Koster:

18:30 uur
Top 200 dienst, verzorgd door de band
4 Tune uit Hardinxveld-Giessendam
Songs met verbindende Bijbelteksten:
U2 – One; John Lennon – Imagine; Nick
& Simon – Kijk Omhoog; Kensington –
Streets; Coldplay- Viva la Vida; Stef Bos
– Papa; Van Dik Hout – Stil In Mij; Bløf –
Alles Is Liefde; Guus Meeuwis – Geef Mij
Nu Je Angst; Boudewijn de GrootAvond; Ramses Shaffy - Zing, vecht,
huil, bid, lach, werk en bewonder; Chi
Coltrane - Go like Elijah;
Arie Groenevelt

De dienst van donderdag 24 december
– Kerstnachtdienst
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

22:oo uur
Ds. M.F. Meeder – Van Hof
Karin van Andel
Eli Vos

De dienst van vrijdag 25 december –
Eerste Kerstdag
Aanvang
Voorganger:
Muzikale
Medewerking:
Koster:

10:00 uur
Ds. A. van Andel, Valkenswaard
4 Tune uit Hardinxveld-Giessendam
Bert Slagmolen

De dienst van zondag 27 december
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10.00 uur
Ds. H.P. de Goede, Werkendam
Karin van Andel
Cees de Rooij

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.
----------------------------------------------------------------Overleden
Op 14 december 2020 overleed Jacoba (Corrie) Kolijn van Bijleveld, op de leeftijd van 77 jaar, sinds 5 januari
2002 weduwe van Dirk Johannes Kolijn.
We gedenken Corrie Kolijn in een moment van stilte. Na
het IM: lied 5 uit de eigen bundel, "Als g' in nood
gezeten".
Zieken
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 A. Groeneveld-Van Putten.
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.
Voortzetting online diensten
Zoals vorige week is aangegeven, heeft de kerkenraad
het besluit genomen, dat de lijn wordt voortgezet om de
erediensten tot en met zondag 3 januari alleen online via
Kerk Radio en Kerk TV uit te zenden.
Dit betekent dat voor deze 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.
• Alleen bijeenkomsten/vergaderingen met een
bestuurlijk karakter en/of ter voorbereiding van diensten
mogelijk zijn.
• Alle overige bijeenkomsten, zoals het Breicafé, de
Chute, het Stiltecentrum, Catechese en gespreksgroepen
over dezelfde periode niet zijn toegestaan.
Op maandag 4 januari komt het Moderamen bijeen om
de meest recente ontwikkelingen te bespreken.
Het is bijna zover!
Nog even geduld, maar het is bijna zover. Komende
zondagavond staat in het teken van de Top 2000. De
band 4 Tune is er helemaal klaar voor om van deze
themadienst een muzikaal hoogtepunt te maken. Ze
hebben toegezegd ons echt te willen verrassen met
popsongs afgewisseld door 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. Zorg ervoor dat je
deze dienst niet mist!

En dat is nog niet alles!
De eredienst op 25 december, eerste Kerstdag, krijgt
namelijk ook een bijzonder tintje. De band 4 Tune heeft
ook voor deze dienst haar medewerking toegezegd. Daar
zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. In overleg met ds.
Van Andel, hopen we er een mooie, feestelijke en
inspirerende dienst van te maken.
Een gezegende kerst!
Als alles duister is,
Ontsteek dan een lichtend vuur
Dat nooit meer dooft,
Een vuur dat nooit meer dooft.
Met advent leven we toe naar Kerst, de geboorte van
Jezus. God gaf ons licht in het donker. Wij mogen dat
licht betekenis geven en laten zien dat we leven vanuit de
hoop op een beter leven. Kerst is het feest van de hoop.
Het is het feest van God, die mensen niet aan hun lot
overlaat. We mogen in deze donkere tijd vieren dat Gods
licht het wint van de duisternis. Dat we ondanks alles
hoopvol mogen uitkijken naar dit prachtige feest. Wij
wensen u en jou gezegende kerstdagen toe.
De kerkenraad.

doorgaan. Gelukkig hebben we een alternatief gevonden
voor alle gezinnen die zich aangemeld hebben!
Jullie kunnen met je eigen gezin wandelen en op zoek
gaan naar QR-codes. Deze wandeling kun je maken van
21 tot 27 december. Op 8 verschillende plaatsen in
Nieuwendijk hangen dan codes voor de ramen die je met
je telefoon kunt scannen. Je krijgt dan een filmpje te zien
uit een eigentijdse variant van het kerstverhaal. Aan het
eind van ieder filmpje krijgen jullie een opdracht of vraag
om tijdens de wandeling te bespreken. Deze wandeling is
ook leuk voor de tieners. Wil je graag mee doen. Meld je
dan snel aan op kindernevendienst@gknieuwendijk.nl
Wat heb je hiervoor nodig: een mobiele telefoon met
internet en een QR- Reader (zit op de camera van je
telefoon). Het is ook handig om een rugzak mee te
nemen. Dit weekend krijg je alle spullen die je verder
nodig hebt voor de wandeling thuisbezorgd.
Hartelijke groet van de kindernevendienstleiding
Radio Zonneschijn
Op 24 december heeft Radio Zonneschijn een kerst
uitzending. Op 31 december is er ook een uitzending.
Team Radio Zonneschijn.
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.
Om een moment bij stil te staan
Vrees stond voor de deur.
Het geloof deed open.
Er was niemand.
Corrie ten Boom

Vooruitblik
Op 3 januari 2021 is er een doopdienst.
Daan Flikweert, geboren 12 maart 2020, zoon van
Christiaan en Ilona Flikweert – de Bode en
Lexie Dineke Annemieke Ebert, geboren 7 september
2020, dochter van Aart en Lenneke Ebert – Flikweert
zullen in deze dienst de Heilige Doop ontvangen.
Alternatief voor kerstwandeling
Wij vinden het heel fijn dat het idee voor de
kerstwandeling zo enthousiast is ontvangen. Maar helaas
kan de wandeling in de vorm, die we bedacht hadden,
vanwege de aangescherpte Corona-maatregelen, niet
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