Nieuwsbrief
Kerst 2020

De dienst van donderdag 24 december
Kerstnachtdienst
Aanvang:
Voorganger:
Schriftlezing:
Liederen:

Organist:
Koster:

22:oo uur
Ds. M.F. Meeder – Van Hof
Lucas 2
Voor de dienst: Lied 476:1,3 en 4; Lied
477:1,2 en 5; Lied 486:1,2 en 4; Lied
487:1,2 en 3. Overige liederen: Lied 483;
Halleluja; Lied 481; Jésus le Christ;
Herders in ’t veld van Efrata; The first
Nowell; Ere zij God
Karin van Andel
Eli Vos

De dienst van vrijdag 25 december
Eerste Kerstdag
Aanvang
10:00 uur
Voorganger:
Ds. A. van Andel, Valkenswaard
Thema:
“Waar God zich laat vinden…..”
Schriftlezingen: Profetenlezing: Jesaja 9 vs. 1 – 7
Evangelie: Lucas 2 vs. 1- 14
Liederen:
Voor de dienst: Chris Tomlin/Laura
Daigle: Noel; Casting Crowns: I heard
the bells. Overige liederen:
Comfort Ye – Messiah, G.F. Handel;
De Lofprijzing: Hallelujah – Messiah,
G.F. Handel; Lied: Nu daagt het in het
Oosten – LB 444; Lied: Komt allen
tezamen – LB 477; Credolied: Middenin
de winternacht – LB 486; Slotlied: Go,
tell it on the mountain – LB 484; Muziek
bij het weggaan: For unto Us a Child is
born – Messiah, G.F. Handel
Muzikale
begeleiding:
4 Tune, Hardinxveld-Giessendam
Koster:
Bert Slagmolen

De dienst van zondag 27 december
Aanvang:
10:00 uur
Voorganger:
Ds. H.P. de Goede, Werkendam
Schriftlezingen: Matteüs 5 vs. 1-10; Openbaring 21: vs.
1-6; Jesaja 11: vs. 1-10.
Liederen:
Lied voor de dienst: 10.000 redenen
Overige liederen: Lied 147: 1; Klein
gloria; Lied 473: 1,3; Lied 1014: 1,2,4,5;
Psalm 80 - Bescherm ons Heer –
Psalmen Project; Lied 776; Lied 482;
Heer U bent mijn leven; Slotlied lied
1014: 1,2,5; gezongen Amen.
Organist:
Karin van Andel
Koster:
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 gezegende
diensten toe.
-----------------------------------------------------------------

De dienst van donderdag 31 december
Oudjaarsdienst
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

19:30 uur
Dhr. J. Lankhaar
Gerard Roza
Dick de Peuter

De dienst van zondag 3 januari
Nieuwjaarsdienst – doopdienst
Aanvang:
Voorganger:
Organist:

10:00 uur
Ds. M.F. Meeder – Van Hof
Karin van Andel

Overleden
Op 17 december 2020 overleed Nicolaas (Nico) de
Pender, op de leeftijd van 84 jaar, echtgenoot van Jeanne
de Pender - van Oosterhout.
Op 20 december 2020 overleed Johannes (Hans)
Groeneveld, Zandsteeg 66, op de leeftijd van 84 jaar,
echtgenoot van Hanny Groeneveld – Vink.
Wij gedenken hen in de dienst van zondag 27 december.
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 mevrouw A. Post – ten Broeke.
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
Tot en met zondag 3 januari worden alle erediensten
alleen online via Kerk Radio en Kerk TV uitgezonden.
Dit betekent dat voor deze periode geen gemeenteleden
bij de diensten aanwezig kunnen zijn, uitgezonderd de
personen met een taak in de dienst. Tijdens de
doopdienst van zondag 3 januari is het alleen voor
genodigden mogelijk deze dienst bij te wonen. Bij een In
memoriam is uitbreiding van het aantal aanwezigen
beperkt mogelijk.
Op maandag 4 januari komt het Moderamen bijeen om
de meest recente ontwikkelingen te bespreken.

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.
Extra liederen:
Halleluja
T’ was in ‘n stal in Bethlehem
Daar klonk die nacht voor ’t eerst zijn stem
Een kind als de verlosser van de wereld.
De Zoon van God lag in ’n stal
De grootste redder van ons al
Kwam voor ons naar de aarde
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
De herders sliepen in die nacht
En hielden daar getrouw de wacht
En zagen toen het wonder daar gebeuren
Een koor van eng’len zong tot hen
Komt allen, ga naar Bethlehem
En vind een kind in doeken
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Drie wijzen reizen door ’t land
Met wierook, mirre in hun hand
En zagen toen die ster daar aan de hemel
Ze volgden die tot Bethlehem
Daar hoorden ze Zijn held’re stem
En eerden Hem als Koning
Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah
Jésus le Christ vertaling:
Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.
Herders in 't veld van Efrata,
hoorden naar het Gloria.
Blij klinkt door de nacht,
uw Koning wacht in een stal.

Kom, o mensen, kom
en kijk niet om, en kijk niet om
Zoek vrede bij dit Kind,
gezegend wie hem vindt.
Voor wie in zijn Naam gelooft,
komt er een nieuwe morgen.
Zoek vrede bij dit Kind,
gezegend wie hem vindt.
Voor wie in zijn Naam gelooft,
komt er een nieuwe morgen.
vertaling van The first Nowell:
Het eerste Noël heeft een engel verteld
Aan eenvoudige herders die sliepen in ’t veld
Zij waren in ’t veld In die wondere nacht
Toen het kind werd geboren dat vrede bracht.
Noël, Noël, Noël, Noël
Hij is de Koning van Israël.
Zij gingen op weg en zagen een ster
Die verscheen in het oosten zo hoog en zo ver
Zij volgden zijn licht zo stralend en zacht
en vonden de Koning die vrede bracht
Noël, Noël, Noël, Noël
Hij is de Koning van Israël.
Laten wij zingen met luide stem
Laten wij prijzen onze hemelse heer
Die hemel en aarde schiep uit het niets
En met zijn bloed de mensheid heeft vrijgekocht
Noël, Noël, Noël Noël
Hij is de Koning van Israël.
Wens vanuit kerkenraad
De kerkenraad wenst u en jullie een gezegend Kerstfeest,
vol licht en vrede. Wij bidden u ‘heil en zegen’ toe voor
het nieuwe jaar, voor ieder persoonlijk en voor ons samen
als gemeente. Dat het Licht van het Kerstfeest onze
dagen zal verlichten en ons de weg mag wijzen, in
saamhorigheid als gemeente van Christus, op weg naar
Gods Toekomst.

Ga dan op weg naar Bethlehem,
luister naar die blijde stem.
Kom, o mensen, kom,
en kijk niet om en kijk niet om.
Zoek vrede bij dit Kind,
gezegend wie hem vindt.
Voor wie in zijn Naam gelooft,
komt er een nieuwe morgen.

Ga mee op weg naar Bethlehem,
luister naar die eng'lenstem.

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

