Nieuwsbrief
Zondag 28 maart 2021

De dienst van zondag 28 maart – 5e
Palmzondag
Aanvang
10:00 uur
Voorganger:
Ds. A.Bouman, Urenterp
Thema:
Wie is koning?
Schriftlezingen: Johannes 12: 12-26 (NBV)
Liederen:
Lied voor de dienst: Abba Vader;
Intochtslied: Heft op uw hoofden
poorten wijd;
Lied van toenadering: Vader ik aanbid
U; Projectliedlied: Ik leef – Sela;
Slotlied: Jezus Hij is koning;
Organist:
Karin van Andel
Koster:
Kees Heijstek
Collecten:
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Jeugdwerk; 2. PKN; 3. JOP

De dienst van donderdag 1 april – Witte
Donderdag
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

19.30 uur
Ds. N. van Andel
Pieter Jan Lukas
Arie Groeneveld

De dienst van vrijdag 2 april – Goede
Vrijdag
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

19.30 uur
Ds. N. van Andel
Pieter Jan Lukas
Eli Vos

De dienst van zaterdag 3 april – Stille
Zaterdag
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

19.30 uur
Ds. N. van Andel
Pieter Jan Lukas
Bert Slagmolen

De dienst van zondag 4 april – Pasen
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10.00 uur
Ds. M.F. Meeder van Hof
Pieter Jan Lukas
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 mevrouw M.A. van Vugt-Verdoorn.

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.
Tot en met Pasen geen veranderingen
De kerkenraad ziet geen aanleiding om de eerder
genomen maatregelen met betrekking tot het corona
virus af te bouwen, ondanks het verlangen naar
samenkomen, zingen en vieren. Concreet betekent dit
dat tot en met 4 april de erediensten online worden
uitgezonden en alleen via Kerk Radio en Kerk TV zijn te
volgen. Er wordt ook geen gebruik gemaakt van een
zanggroepje. De kerkenraad is van mening dat het beter
is nog even af te wachten hoe e.e.a. zich verder
ontwikkelt en begin april te bekijken of en wanneer er kan
worden overgaan tot diensten met kerkgangers. Op
dinsdag 6 april komt het Moderamen bijeen om de dan
geldende maatregelen en mogelijke
ontwikkelingen/versoepelingen te bespreken.
Bekendmaking besluit ds. De Lange!
Vandaag, 28 maart of morgen (voor diegenen die de
nieuwsbrief al op zaterdag ontvangen) wordt aan het
begin van de eredienst het besluit van ds. De Lange aan
de gemeente kenbaar gemaakt.
Diensten van de Stille Week
De aanvangstijden van de erediensten tijdens de Stille
Week worden na overleg met de gastpredikant niet
gewijzigd en blijven vooralsnog op 19.30 uur staan.
Liturgie voor de viering van de Stille Week en Pasen
Gelijktijdig met de editie april van Kerkklanken wordt het
liturgieboekje voor de viering van de Stille Week en Pasen
op elk kerkelijk adres bezorgd
Speciale paasuitzending hervormde- en
gereformeerde kerk
Op donderdagmiddag 1 april is er een speciale
paasuitzending van de gezamenlijke kerken hier in
Nieuwendijk.Dit vervangt de gewone Radio Zonneschijn
uitzending. Aanvang 14.00 uur. Deze wordt uitgezonden
via Radio Zonneschijn en de kerkradio. De liturgie van
deze uitzending kunt u vinden in het kerkblad dat u
voor Pasen nog ontvangt.
Het is een uitzending met mooie paasliederen, gedichten
en korte meditatie. Van harte aanbevolen. Wij wensen u
een goede en fijne uitzending toe.

Avondmaalcollecte donderdag 1 april
Graag willen wij de opbrengst van deze collecte
bestemmen voor Stichting Gambia Child. Wij helpen
kansarme gehandicapte kinderen in Gambia met
kleinschalige 1 op 1 hulp.
We zijn bezig met vier projecten:
1. Operatie project. Kinderen met een handicap aan de
beentjes of voeten opereren
2. School project. Zorgen dat kinderen naar school
kunnen Vanwege hun beperkingen zoals blindheid of een
andere fysieke handicap kunnen veel kinderen niet naar
school. In Gambia is dat een groot probleem, want
daardoor zullen ze niet in staat zijn om later in hun
onderhoud te voorzien. Gambia Child regelt vervoer voor
meestal kleine bedragen, zodat ze ook naar school
kunnen
3. Daycare project. Opvang voor kinderen met een
meervoudige handicap
4. Winkel project. 2e hands kleding wordt verkocht door
tieners met een handicap. De kleding wordt ingezameld
en verzonden door de zusjes Vrinds.
Graag ontvangen wij u gift op Bankrekeningnummer:
NL90 RABO 0301511586 tav Diaconie Gereformeerde
Kerk
Radio Zonneschijn
Op donderdag 1 april zijn er geen verzoekjes.
De uitzending word verzorgd door leden van beide
kerken en begint gewoon om 14.00 uur .
Dit is een paasuitzending aangeboden door beide kerken.
8 april is weer een gewone uitzending met verzoekjes van
Radio Zonbeschijn.
Team Radio Zonneschijn.
Op zoek naar het paasverhaal
Ook dit jaar wordt het paasfeest weer heel anders gevierd
dan we normaal gewend zijn. Daarom wordt er door de
beide kerken tijdens eerste paasdag 4 april tussen 12.00
en 17.00 uur een bijzondere speurtocht georganiseerd. Zo
kun je samen met je eigen gezin op pad in ons dorp. We
zorgen voor iets lekkers onderweg. Ben je tussen 0 en 12
jaar oud, ga dan mee op zoek naar het Paasverhaal. Geef
je op door een mailtje te sturen naar
kindernevendienst@gknieuwendijk.nl en vermeld daar je
naam en met hoeveel personen je de tocht wilt lopen.
Verdere informatie krijg je dan via de mail. Heb je nog
vragen, dan kun je ons mailen of aanspreken.
Groetjes namens de kindernevendienst van Marleen
Geluk en Heleen Kramp

De wandeling start bij de Gereformeerde kerk en de
Hervormde kerk.
Neem dan mee:
- Smartphone met volle batterij en internet verbinding.
- Op de smartphone: QR scanner app (bij de IPhone
werkt dit via de camera).
- een hamer
- 10 spijker s
- een vork
- een pen
Bij de kerk krijgen jullie de informatie over de route. Op
1e paasdag bij onze “ koffie to go”.En 2e paasdag zit de
informatie in de kist die staat bij de kerk.
Nog een vraagje vooraf. Wie willen er muffins of cup
cakes, met papiertje, bakken voor onze “koffie to go” en
zo onze tieners verwennen met iets lekkers voor
onderweg en voor de wandelaars die “toevallig 😉“ langs
komen? Vragen? Stuur dan een berichtje naar Inge
0642376091
Wij hopen op gezellige en mooie momenten in deze
andere tijd.
Groet Huub, Joshua, Anja en Inge
Om een moment bij stil te staan: Zegenbede uit ZuidAfrika
De Heer, onze God,
Hij zegene jullie:
Hij laat jullie voeten dansen
en geeft kracht aan jullie armen.
Hij vervult jullie hart met tederheid
en jullie ogen met lach;
De Heer onze God,
Hij vult jullie oren met muziek
en jullie neus met lekkere geuren;
Hij vult jullie mond met gejuich
en jullie ziel met blijdschap.
Hij schenkt jullie steeds opnieuw
de genade van de stilte:
en het vertrouwen op een mooie toekomst.
De Heer, onze God,
Hij geeft ons allen de kracht
om in onze wereld
geloof, hoop en liefde
een gezicht te geven.
De Heer zegen ons:
de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
Amen.

De weg door Jeruzalem, Paaschallenge
Hoi tieners, Ook voor jullie een klein feestje met Pasen.
Jullie gaan, met behulp van QR codes, wandelen door
“Jeruzalem”. Deze week krijgen jullie de informatie over
de tocht in de brievenbus.
Paaszondag tussen 12 en 17 uur krijgen jullie, tieners, met
vriend, vriendin of met je gezin de gelegenheid om te
wandelen en 2e paasdag laten we de codes hangen en
kunnen ander gemeente leden/gezinnen op eigen
gelegenheid ook lopen. De wandeling duurt 1 a 1,5 uur

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 Martijn van Vliet 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

