Nieuwsbrief
Zondag 27 september 2020

De dienst van zondag 27 september
e

de 16 zondag na Pinksteren
Aanvang:
10:oo uur
Schriftlezing: Daniël 2, 1-2a; 26-49
Evangelie van Lucas 17, 20-25
Liederen:
Psalm 107: 1,2; Gezang 280: 1, 4;
Gezang 413: 3; Gezang 413: 1;
Kinderlied; Psalm 82: 1, 3;
Gezang 368g; Gezang 756; 1 ,2,3,4,5,6;
Lied 29; "Ga nu heen in vrede" ;
Gezang 418: 1, 2, 3
Voorganger:
Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Organist:
Gerard Roza
Zangtrio:
Annelies Kraaij, Hans Crielaard,
Hanneke de Peuter
Koster:
Dick de Peuter
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De dienst van zondag 4 oktober
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:00 uur
Ds. M.F. Meeder van Hof
Gerard Westerlaken
Rick Ippel

In Memoriam:
-Neeltje van der Stelt- van Maastricht
22 -5- 1932 / 10-9-2020
-Jan van der Stelt 1-5-1930 / 12-9-2020
Lied na de gedachtenis: "Ga nu heen in vrede" lied 29 uit
de Liederenbundel Geref.kerk Nieuwendijk
De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag
naar Mw. C. Walraven, Amaryllishof 8.
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.
Aanmelden voor de eredienst van zondag 4 oktober
Voor de eredienst van zondag 4 oktober 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

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.
•

•
•
•

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 30 september tussen 18.00 en
20.00 uur en donderdagmiddag 1 oktober tussen
14.00 en 16.00 uur.
Per email (aanmelden@gknieuwendijk.nl) vanaf
maandag 28 september tot en met donderdag 1
oktober 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!
Samenzang is niet toegestaan!

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.
Avondmaalsviering zondag 4 oktober
Op zondag 4 oktober hopen wij als kerk de Maaltijd van
de Heer te vieren, waarbij de kinderen de zegen
ontvangen. Nu het weer mogelijk is met een beperkt
aantal gemeenteleden in de kerkzaal aanwezig te zijn
heeft de kerkenraad de organisatie rondom het Heilig
Avondmaal besproken. Het is erg lastig om in de kerk op
een veilige manier met alle aanwezigen de
Avondmaalsviering te houden. Het besluit is genomen
om alleen de predikant, de ouderling van dienst en een
diaken daadwerkelijk aan de maaltijd te laten deelnemen.
Dit zal op het liturgisch centrum gebeuren. Voor de
overige aanwezigen is er geen mogelijkheid om brood en
wijn te nuttigen. De predikant, de ouderling van dienst en
de diaken nemen het brood en de wijn, waarbij zij de
gemeenteleden in verbondenheid vertegenwoordigen.
De gebruikers van Kerk TV/Radio worden uitgenodigd om
thuis voorafgaand aan de dienst wat brood en wijn of
druivensap klaar te zetten. Zo mogen we, al is het op
afstand, in verbondenheid met elkaar, troost,
geborgenheid, vergeving en een nieuw begin in het leven
ervaren.

Kindernevendienst, Tienerdienst en Crèche
Vanaf zondag 27 september wordt er tijdens de
erediensten weer gestart met Kindernevendienst. De
inhoud en vorm van de KND zal hetzelfde zijn, maar de
samenstelling van de groepen wijkt wel af. Groep 1 tot en
met 8 wordt namelijk in eerste instantie samengevoegd,
omdat het moeilijk in te schatten is hoeveel kinderen zich
hebben aangemeld. Want dit aanmelden is nu eenmaal
een maatregel waar niet aan getornd kan worden.
Daarnaast wordt ook de mogelijkheid geboden om met
ingang van 27 september van de Crèche gebruik te
maken.
De wijze van aanmelden voor zowel de KND als de
Crèche gebeurt op dezelfde manier als het aanmelden
voor de eredienst van de betreffende zondag: Telefonisch
(via 06 10 67 67 64) of per email
(aanmelden@gknieuwendijk.nl).
Voor wat betreft de Tienerdienst: er zijn momenteel nog
onvoldoende leidinggevenden om met de Tienerdienst te
kunnen starten. Het streven is erop gericht vanaf half
oktober te kunnen ‘draaien’.
Wil je ook eens in een geel veiligheidshesje lopen?
Dat is mogelijk! We zijn namelijk op zoek naar
gemeenteleden, die op zondagmorgen op toerbeurt de
rol van coördinator op zich willen nemen. Het houdt
voornamelijk in, dat je met een collega de aangemelde
gemeenteleden voor de eredienst van zondagmorgen
aanwijzingen geeft, een paar vragen stelt en naar de
zitplaatsen begeleidt. Een belangrijke taak, die we samen
moeten kunnen invullen. U of jij wilt ons toch wel helpen?
Interesse? Neem dan contact op met Eli Vos (403269).
ROMMELMARKT
Op
zaterdag 3 oktober a.s. is er een extra ophaalronde t.b.v.
de rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk 2021.
Graag uw bruikbare spullen voor 9.00 uur op een goed
zichtbare plaats buiten zetten. Let op, we halen op deze
dag geen grote spullen op zoals stoelen, banken, kasten,
matrassen en bankstellen. Heeft u kostbare spullen die u
liever niet aan straat zet kunt u contact opnemen met
Mari van Zanten tel. 403086. Hij zorgt ervoor dat de
spullen diezelfde ochtend bij u worden opgehaald.
Lasergame – jongeren 12+
Op zaterdag 10 oktober willen we lasergame gaan
spelen bij Jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Dus
ben je 12 jaar of ouder, geef je dan voor donderdag 8
oktober op door je voor & achternaam + LASERGAMEN
naar René Dekker te appen: 06 3002 3357. We gaan op
de fiets en vertrekken om 19:45 uur vanaf het Shell
tankstation in Nieuwendijk. Hoe laat het klaar is hangt
van de drukte af, waarschijnlijk tussen 22:00 en 23:00 uur.
De kosten zijn 2 euro (in De Pomp betalen).
Frisdrank en snacks kun je daar ook kopen en kosten
tussen de 0,90 en 2,- euro. Het Jeugdwerk

Jongerendienst 'Genieten van de kleine dingen!'
In deze gekke tijd willen we bij de volgende
jongerendienst stilstaan bij het thema 'Genieten van de
kleine dingen!'. Hoe kun je genieten ondanks alle
beperkingen die COVID-19 met zich meebrengt? Zien we
de leuke en goede dingen nog wel? Arie de Rover gaat
ons hierin meenemen.
Datum/tijd: 4 oktober om 18.30 uur in de Hervormde kerk
in Nieuwendijk. Meld je aan via de site!

Om een moment bij stil te staan:
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilig plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar
mensen die recht doen:
zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar
mensen die recht doen:
zij scheppen recht en geluk!

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 de 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

