Nieuwsbrief
Zondag 23 augustus 2020

De dienst van deze zondag 23 augustus
10e zondag van de zomer / wisseling ambtsdragers
Aanvang:
10:oo uur
Thema:
Oogsttijd
Schriftlezing: Johannnes 4:27-42
Liederen:
Gloria door Libera; Ps.108:1,2;
Gez.213:1,2,3; Gez.213:5;
Gez. 967:1,4,5,6,7; Gez. 747:1,2,8;
Gez. 412:6; ‘Ik bouw op U...’
YouTube: couplet 1,2; Lied 425
Voorganger: Ds.A. Mol, Hendrik Ido Ambacht
Organist:
Karin van Andel
Koster:
Erik Kraaij
Zanggroepje: Annelies Kraaij, Hans Crielaard,
Hanneke de Peuter
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De dienst van zondag 30 augustus
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:
Zanggroepje:

10:00 uur
Dhr. J. Lankhaar
Karin van Andel
Bert Slagmolen
Elze Tinke, Kees Heijstek,
Hanneke de Peuter

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar Mw. L. Groeneveld, Amaryllishof 21.
Verhuizing
Mw. E. M. van de Koppel - van der Stelt,
Vijverstraat 32 verhuist 22 augustus naar
woonzorgcentrum Antonia, 2e verdieping kamer
31f, Knotwilg 29, 4286 DE Almkerk
Goede zondag wensen
Iedereen een goede zondag wensen via de beamer
gebeurt voortaan vòòr het slotlied. Als je nu denkt
"leuk, dat wil ik ook weleens" geef je dan op bij
Betty Bosch. Haar mailadres
is: bettybosch505@gmail.com
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.

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.
Uiteindelijk dan toch de wisseling van de wacht
Na uitstel komt gelukkig geen afstel. Na het
opschorten van de zo genoemde ‘wisseling van de
wacht’ op zondag 31 mei staat deze bijzondere
bijeenkomst nu gelukkig ingepland voor aanstaande
zondag. Tijdens deze morgendienst wordt afscheid
genomen van de aftredende ambtsdragers Elze
Tinke-Smouter (na een ambtstermijn van 4 jaar), Lia
Colijn-Biesheuvel (na een ambtstermijn van 8 jaar),
Thea Hoeke (na een ambtstermijn van twee jaar),
Francien Smits-de Ruiter (na een ambtstermijn van
5 jaar) en José van Elderen-Crielaard (na een
ambtstermijn van 5 jaar en 3 maanden). Daarnaast
worden de gemeenteleden Lijn van der Wiel
(Rijksweg 94) en Mari van Zanten (Boomgaard 5)
officieel in het ambt bevestigd en nemen zij
respectievelijk als wijkouderling en diaken in de
kerkenraad zitting.
De ambtstermijn van wijkouderling Piet van Vugt en
scriba Cor Polak wordt met 4 jaar verlengd en de
termijn van Elise Ippel met 1 jaar.
Lia Colijn en Elze Tinke zetten hun rol binnen het
pastorale werk als wijkmedewerker voort.
Aanmelden voor de eredienst van zondag 30
augustus
Voor de eredienst van zondag 30 augustus kunt u of
jij zich telefonisch of per email aanmelden. Er zijn 85
zitplaatsen beschikbaar, buiten de aanwezigen met
een taak, waarbij opgemerkt dat een en ander
afhankelijk is van de gezinssamenstelling. Voor de
richtlijnen verwijzen wij u of jou graag naar de
nieuwsbrief van jongstleden 9 augustus, die evenals
het Gebruiksplan op de website is te vinden.
Wat wel van belang is om steeds te vermelden:
• De basis voor het gebruik van het
kerkgebouw is dat mensen te allen tijde op
minimaal 1,5 meter van elkaar blijven (geldt
niet voor één huishouden);
• Gemeenteleden die deze dienst in de kerk
willen bijwonen dienen zich vooraf per email
of telefonisch aan te melden
Telefonisch (via 06 10 67 67 64) op
woensdagavond 26 augustus tussen 18.00

•
•

en 20.00 uur en donderdagmiddag 27
augustus tussen 14.00 en 16.00 uur.
Per email (aanmelden@gknieuwendijk.nl)
vanaf maandag 24 augustus tot en met
donderdag 27 augustus 16.00 uur. Bij
aanmelden per email graag het aantal
personen dat bij de dienst aanwezig wil zijn
vermelden;
Er zijn coördinatoren aanwezig die
aanwijzingen geven en vragen stellen;
Er is géén vrije keuze van zitplaatsen!

Om een moment bij stil te staan:
Waar is God te vinden?

Het is waarschijnlijk overbodig om nogmaals te
benadrukken dat het opvolgen van al deze punten
van wezenlijk belang is. Maar toch, we kunnen
gezien de recente opleving van het virus niet
voorzichtig genoeg zijn.
Gezocht
Welke enthousiaste bakker gaat iets feestelijks
bakken voor bij de koffie op de startzondag 20
september? Dat mag van alles zijn: van kleine
cakejes tot een grote taart. Meld het wel even bij
Hanneke de Peuter, h.d.peuter@hccnet.nl dan
weten we waar we op kunnen rekenen! De
themagroep
Radio Zonneschijn
Op donderdag 3 september begint Radio
Zonneschijn weer van 14.00 tot 15.00 uur.
Er zijn nieuwe boekjes met de verzoeknummers die
U kunt aanvragen.
Wie belangstelling heeft in een boekje voor thuis
kan contact opnemen met Ina Hoeke.
Telefoonnr 0640458687 of mail naar
hoeke.a@kpnmail.nl
De nieuwe lijst staat ook op de site van de kerken.
U kunt de verzoekjes tot dinsdag 17.00 uur
aanvragen.
Wij zoeken ook nog medewerksters of
medewerkers.
Team Radio Zonneschijn.

Als ergens iemand voor elkaar weet te krijgen
dat wie verblind is
weer zicht krijgt
en wie verdoofd is
gehoor vindt
dat wie sterft van de honger
eten kan vinden
en wie klem zit
toch los komt
dat wie eruit ligt
binnengehaald kan worden
en wie gebukt gaat
zijn rug weer recht
dat wie alleen is
wordt opgevangen
en een kind op straat
beschermd is
dan kan God niet ver zijn.
Karel Eykman

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 Heidi Oldenburg 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

