Nieuwsbrief
Zondag 24 januari 2021

De dienst van zondag 24 januari
Aanvang
Voorganger:
Thema:

10:00 uur
Ds. N. Rijneveld-schep, Lopik
Geroepen worden
Woord om uit en naar te leven
Schriftlezingen: Marcus 1, 14-20
Liederen:
Voorzang: Lied 216: Dit is een morgen,
Nederland Zingt;
Overige liederen: Licht dat ons aanstoot
in de morgen – Leoni Jansen (Hart en
Ziel liederen); Wees stil voor het
aangezicht van God, gezongen door
Sela; Loflied Psalm 150, Nederland
Zingt; Orgelspel: lied 992 : 1 en 4 (de
tekst op de beamer); Lied 531 Jezus die
langs het water liep, Nederland Zingt;
Meditatief orgelspel; ‘Geest van
hierboven’, Stef Bos en jongerenkoor
Samen Op Weg (Hart en Ziel liederen);
Orgelspel
Organist:
Gerard Roza
Koster:
Bert Slagmolen
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Kosten energie; 2 PKN

De dienst van zondag 31 januari
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:00 uur
Ds. H.P. de Goede, Werkendam
Karin van Andel
Cees de Rooy

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. en mw. E. van Breugel-Hoeke.
Verhuisberichten:
Mevr. D. Ouwerkerk, v.d. Steltstraat 21 naar
zorgcentrum Antonia, Knotwilg 33F, 4286 DE Almkerk;
Dhr. J.C. van der Stelt, Pr. Irenelaan 31, m.i.v. 26 januari:
Zorgcentrum de Lemmenskamp, Wethouder de
Joodestraat 2, kamer 228, 4285 CD Woudrichem.
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 gezegende
diensten toe.
----------------------------------------------------------------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 is op zaterdag 16 januari gestart 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).
Alleen online diensten zonder zanggroepje
Tot en met zondag 7 februari zijn de diensten alleen
online via Kerk TV of Kerk Radio te volgen. Er zal ook
geen zanggroepje in de kerk aanwezig zijn. Er wordt zo
spoedig mogelijk naar alternatieven gezocht om de
erediensten toch een passende muzikale en
instrumentale invulling te geven.
Kerkenraadsvergadering
Deze week staat er een belangrijke
kerkenraadsvergadering op het programma. In verband
met de ingestelde avondklok wordt er in overleg met de
kerkenraadsleden naar een passend moment gezocht om
deze vergadering in te plannen. Waarschijnlijk zal dit
zaterdagmiddag 30 januari worden.
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.
A Eenpersoonsontbijt (€ 7,50)
- wit zacht bolletje
- hard bruin pistoletje
- kleintje jam
- plak kaas
- mini eierkoek
- cupje roomboter
- mandarijn en kiwi
- pakje jus d’orange
- thee
- servet
“
B twee persoonsontbijt (€ 15,00 )
- een zacht wit en bruin bolletje
- een wit en een bruin hard broodje
- 2x kleintje jam
- 2x plak kaas
- 2x mini eierkoek
- 2 cupjes roomboter
- 2x mandarijn en kiwi
- 2 pakjes jus d’orange
- thee
- servetten

Om een moment bij stil te staan:
Ik wens je een eerste kruik boordevol wijn van vriendschap,
van mensen die om je geven zoals je ‘maar’ bent.
Drink ze niet leeg tot op de bodem,
maar geniet er elke dag een beetje van ...
Zo gaat ze een leven lang mee!
Ik wens je een tweede kruik boordevol wijn van verzoening,
van mensen die anders denken dan jij,
van mensen die anders voelen dan jij.
Proef er heel voorzichtig van en je zal merken
dat ‘anders’ niet ‘slechter’ is ...
En weet: met tact en wijsheid komt een mens heel ver!
Ik wens je een derde kruik boordevol wijn van enthousiasme,
van mensen die samen met je werken
om de wereld een tikkeltje mooier maken.
Drink ervan met volle teugen,
want samen kun je de kruik steeds opnieuw vullen!
Ik wens je een vierde kruik boordevol wijn van geduld,
van mensen om je heen, maar ook van jezelf.
Wacht even om ervan te drinken,
goeie wijn wordt immers nog beter met de jaren.
Ik wens je een vijfde kruik boordevol wijn van liefde,
van mensen die ongevraagd zichzelf geven,
mensen voor wie ‘graag zien’ gewoon dagelijkse kost is.
Geniet van elke slok die je ervan drinkt
en wees dankbaar dat het jou gegeven is.
Ik wens je een zesde kruik boordevol wijn van dromen.
Zolang je dromen hebt,
biedt het leven meer mogelijkheden.
Dan is water wijn, dan is wijn uitstekende wijn,
zelfs als het eigenlijk ‘alleen maar’ water blijft ...
Anne Leblicq

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)

