Nieuwsbrief
Zondag 28 februari 2021

De dienst van zondag 28 februari
Aanvang
10:00 uur
Voorganger:
Dhr. H. Dekker, Dussen
Thema:
Schriftlezingen: Psalm 91,: Matteϋs 4: 1 – 11
Liederen:
Voorzang: NLB 286 : Waar de mensen
dwalen in het donker;
psalm 91, the Psalmproject;
Lied: NLB 562: 1 en 2: Ik wil mij gaan
vertroosten;
Lied: Psalm 91: Heil hem wien God een
plaats bereid (Sela);
Lied: NLB 1005 : Zoekend naar licht;
Lied: Toekomst vol van hoop – Sela.
Organist:
Gerard Roza
Koster:
Arie Groeneveld
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Kosten energie; 2 Algemeen
Kerkelijke Arbeid.

De dienst van zondag 7 maart
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:00 uur
Ds. C. Nieuwenhuizen, Oosterhout
Karin van Andel
Bert Slagmolen

Thema zangdienst zondag 7 maart
Aanvang:
Organist:
Koster:

18:30 uur
Karin van Andel
Eli Vos

Zieken
Dhr. Jo van Noorloos is weer thuis
Dhr. Bert de Bok verblijft in Amphia Ziekenhuis,
cardiologie, route 24 kamer 9, Molengracht 21, 4818 CK
Breda
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 de heer H. van Putten.
Geboren
24 februari 2021 Lucas Arie, zoon van Jeroen en
Bernadette den Dekker en broer van Stijn ( Dirkappel 16).
Psalm 139:7
Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

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.
----------------------------------------------------------------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.
Alleen online diensten
In ieder geval tot en met zondag 7 maart zijn de
erediensten alleen online via Kerk TV of Kerk Radio te
volgen. Begin maart hoopt het Moderamen bijeen te
komen om onder andere de laatste ontwikkelingen te
bespreken.
Project en spaardoel kindernevendienst
Vorige week zondag 21 februari is het veertigdagentijd
project gestart.
Het thema van het project is ‘een spoor van liefde’. Ook
dit jaar willen wij weer sparen voor een goed doel van
kerk in actie. Wij gaan sparen voor de kinderen in Pretoria
in Zuid Afrika. Met onze bijdragen hopen wij deze
kinderen een betere toekomst te kunnen geven.
Meer informatie kunt u vinden op:
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/nieuwekansen-voor-kansarme-kinderen-in-pretoria/
Ook u als gemeentelid kunt natuurlijk mee sparen. Stuurt
u/ jij dan alsjeblieft een mailtje naar
marleenwijnands87@gmail.com. Dan zorgen wij dat u
een spaardoosje ontvangt.
De spaardoosjes kunnen in de week na Pasen ingeleverd
worden bij Marleen Wijnands (Prins Bernhardlaan 11) of
Laura Lukkezen (Kerkweg 50). Wij zorgen dat het geld
bij kerk in actie terecht komt.
Bloemschikken
Net als vorig jaar kunnen we thuis ons eigen bloemstuk
voor Pasen maken. Het thema dit jaar van de PKN zijn de
zeven werken van barmhartigheid. Carola wil ons weer
helpen door een zelf-maak pakket thuis te bezorgen. Met
de uitstekende handleiding met foto's van Carola kan
iedereen een prachtig bloemstuk maken! Geef je vòòr 8
maart op per mail bij Miranda Groenenberg :
aej.groenenberg@gmail.com of doe een briefje in de bus
bij Hanneke de Peuter, Kerkweg 7. Een zelf-maak pakket
thuisbezorgd krijgen is € 20,00. Zie je het toch niet zitten
om het zelf te maken dan betaal je € 25,00 en maakt
Carola het voor je en wordt ook dat kant en klaar bij je
afgeleverd!
De themagroep Arina, Hanneke, Miranda, Nel.

“Perspectief voor gemeenten als lichtpuntje in schrale
tijd”
Zo schrijft het Moderamen van de generale synode op de
website van de PKN. In dit bericht worden
versoepelingen aangegeven wat betreft de kerkdiensten
en het zingen. Het moderamen van de synode is van
mening dat het verantwoord is om hier binnen de
basisregels van de overheid aan tegemoet te komen door
het kerkelijke leven iets meer ruimte te geven. Zij
adviseren dit advies in de lokale context op een passende
wijze te overwegen en te concretiseren, maar ook te
realiseren dat meer ruimte ook meer
verantwoordelijkheid betekent. Het blijft om maatwerk
gaan binnen de kaders die worden geschetst. Onze
classispredikant, ds. Marco Luijk, verwoorde dat in zijn
brief als volgt: ´Op een bepaalde manier wordt van
gemeenten gevraagd evenwichtskunstenaar te zijn
tussen de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de
volksgezondheid enerzijds en het verlangen naar
samenkomen, zingen en vieren anderzijds´. Aanstaande
maandag 1 maart komt ons Moderamen bijeen om de
aangegeven versoepelingen te bespreken en te
overwegen wat in onze situatie het beste is. Vervolgens
zal er een voorstel aan de kerkenraad worden
voorgelegd.

Datum/tijd: 7 maart om 18.30 uur via de livestream van de
Hervormde kerk in Nieuwendijk!

Informeren gemeente
Op de vorige week op alle kerkelijke adressen
rondgebrachte ‘flyer’ is uitgebreide informatie te vinden
over het beroepingsproces. Tijdens de eredienst van
zondag 28 februari wordt er nogmaals aandacht besteed
aan en uitleg gegeven over de gemeentevergadering en
de daarop aansluitende stemming. In de komende editie
van Kerkklanken, die op 3 maart wordt verspreid en
verstuurd staat de naam van de beoogd predikant
vermeld. Het belang van de gemeentevergadering
inclusief de stemming is groot. De kerkenraad roept alle
gemeenteleden op deze vergadering online via Kerk TV
of Kerk Radio te volgen en verzoekt elk stemgerechtigde
lid zijn of haar stem uit te brengen. Het zou erg mooi zijn
als de uiteindelijke keuze om een beroep uit te brengen
breed binnen de gemeente wordt gedragen. De flyer is
ook op de website te vinden.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan welzijn en geluk.

Jongerendienst Hervormde Kerk 'Houd vol!'
We leven in een moeilijke tijd, het Coronavirus is
inmiddels al een jaar onder ons.
De maatregelen worden steeds verder aangescherpt en
onze vrijheid steeds meer beperkt.
Ons land volledig op z'n kop! Bezoek van één persoon, de
avondklok, opnieuw een periode van thuisonderwijs
achter de rug, weinig vrienden om je heen, horeca en
publieke ruimtes zoals bioscopen en theaters dicht.
Hoe kun je ondanks alle tegenslagen en beperkingen toch
volhouden? Waar houd jij aan vast in deze tijd?
Lukt het jou om je zorgen bij God te brengen? Om God te
danken voor al het goede dat Hij ook in deze tijd geeft?
Lukt het jou om toch van kleine dingen te genieten? En te
leven met de dag? Otto Grevink gaat ons hierin
meenemen!

Bericht van Gertjan en Kate Filkweert
“Ik hoorde dat de Valentijn's actie van de gereformeerde
kerk bestemd was voor ons werk in Oeganda! Heel erg
leuk en hartelijk bedankt!
Het was heel wat om internationaal te reizen, maar we
zijn inmiddels in Gulu aangekomen en redelijk gesettled.
We zijn net begonnen met een project om ontbossing
tegen te gaan door nieuwe bomen te planten en op een
duurzamere manier houtskool te produceren.
Ook hopen we later dit jaar eventueel een krekel
boerderijtje op te starten. We hopen de lokale bevolking
ook te trainen wat betreft het houtskool en de krekels,
zodat boeren hun kinderen beter kunnen ondersteunen.
Jullie financiële steun maakt dat allemaal mogelijk!
Hartelijke groeten, Gertjan Flikweert.”
Om een moment bij stil te staan: Mensen hebben
mensen nodig
Mensen hebben mensen nodig,
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.
Wek dan die kracht in ons.
Doe die liefde in ons ontvlammen
die ons omkeert naar elkaar
die ons doet zorgen voor elkaar.
Dat wij U liefhebben.
Dat wij onze naaste beminnen.
Dat wij onszelf kunnen beminnen.
Marinus van den Berg

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

