Nieuwsbrief
Zondag 25 oktober 2020

De dienst van zondag 25 oktober
Aanvang:
10:oo uur
Schriftlezingen: Jesaja 43:1-12 en Johannes 21:1-14
Liederen:
Intochtspsalm luisterlied: Psalm 130;
Klein Gloria; Glorialied Lied 413: 1 en 2;
Kinderlied; Luisterlied Psalm 77: 1 en 3;
Lied 653: 1, 2 en 7; Luisterlied: Een
toekomst vol hoop (Sela); Slotlied
Hemelhoog 472: 1 en 2, Ga nu heen in
vrede
Voorganger:
Ds. H.J.K. Gierkink-van Geerenstein
Organist:
Gerard Roza
Zangtrio:
o.l.v. Hanneke de Peuter
Koster:
Cees de Rooij
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De dienst van zondag 1 november
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:00 uur
Dhr. R. Pierik, Almkerk
Gerard Westerlaken
Arie Groenevelt

Zieken
• Dhr. S .Hoeke verblijft in het Beatrixziekenhuis in
Gorinchem, kamer 434 Noord.
• Mw. C. van der Pijl-van Anrooij verblijft (vooralsnog
tijdelijk) in Altenahove, afdeling Guldenroede, Kamer
118.
• Mw. N. de Graaf-Leeggangers is afgelopen week thuis
gekomen uit het ziekenhuis.
De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag
naar Mevr. J.G. van Maastricht – Sterkenburg.

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.
• Alle overige bijeenkomsten, zoals het Breicafé, de
Chute, het Stiltecentrum en gespreksgroepen tot 1
november worden uitgesteld.
Op woensdag 28 oktober komt het Moderamen bijeen
om de laatste ontwikkelingen te bespreken en eventueel
passende maatregelen te nemen. De kerkenraad.
Nieuwsbrief digitaal of toch nog analoog?
De huis aan huis bezorging van deze nieuwsbrief wordt
per 1 november beëindigd. Het blijft wel mogelijk de
nieuwsbrief digitaal of analoog te ontvangen. Wij
verzoeken u of jou dit tijdig kenbaar te maken. Voor
digitale of analoge (op papier) ontvangst kunt u of jij zich
aanmelden via het mailadres pietvanvugt@gmail.com,
telefonisch via het nummer 0183-403228 of door het
invullen van onderstaand strookje. Het strookje kan op de
Ippelseweg 28 in de bus gedeponeerd worden.
De nieuwsbrief wordt vanaf zondag 8 november, naast de
aanmeldingen, ook weer bezorgd bij de vertrouwde
adressen in o.a. de verzorgingstehuizen, de
zorgcentratehuizen en bij de Kerk Radio luisteraars.
Daarnaast is de nieuwsbrief natuurlijk ook op de website
te vinden.
Engelenpost
Juist in deze tijd van alleen zijn kan een engel je
bemoedigen met een gedicht, een bloemetje, een
boodschap.....

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.
In ieder geval tot en met 1 november alleen online
diensten!
Tot 1 november zijn de erediensten alleen online te
volgen. Daarnaast geldt voor dezelfde periode dat:
• Er 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. Digitaal vergaderen heeft de voorkeur.

De eerste engelen hebben zich al aangemeld. Wil jij ook
engel zijn in de adventstijd? Of heb je een engel nodig?
Tot 5 november kun je je aanmelden 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.
De themagroep.

Om een moment bij stil te staan:
Barmhartige Vader,
door uw zoon Jezus hebben wij U leren kennen
als een trouwe, nabije God.
Liefde is uw mooiste naam.
Wijzelf en al wat mij meemaken gaan U ter harte
want wij zijn kostbaar in uw ogen.
U blijft niet onbewogen bij de wereldwijde coronacrisis
die momenteel uw mensen treft.
Daarom bidden wij U:
blijf de zieken nabij, hier en elders.
Laat hen uw warmte en liefde ervaren
in de woorden, de ogen en de handen
van de ontelbare zorgverleners.
Waak over de vele mensen die
het beste van zichzelf blijven geven
in moeilijke en gevaarlijke omstandigheden.
Bescherm ons, onze kinderen en kleinkinderen
en allen die hier -dag in, dag uit -zorg dragen voor ons,
tegen besmetting en ziekte.
Laat ons met velen verbonden blijven
in het grote vertrouwen dat uw liefde ons draagt,
nu en altijd.
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: ……………………………………………………………..
•

Op papier ontvangen op adres: ……………………………………………………………………..

•

Niet meer ontvangen

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

