Nieuwsbrief
Zondag 28 juni 2020

De dienst van deze zondag 28 juni
Aanvang: 10:oo uur
Thema: Naar Buiten
Schriftlezing: Handelingen 2:1-13; Johannes 7: 3739; Johannes 20: 21-23:21
Liederen
Luisterlied: psalm 121 - psalm van nu ; Samenzang:
lied 139:1,2; Luisterlied: Ik heb je lief - Stef Bos;
kinderlied: We zijn voor weken uit elkaar;
Samenzang Lied 675:1 Geest van hierboven;
Luisterlied: Lauren Daigle - You say ; (orgelmuziek);
Lied 885 – gezongen door Joke Buijs: Groot is uw
trouw O Heer; Samenzang lied 415.
Voorganger:
Organist:
Zanggroepje:
Koster:

Ds. E.F.Quaak-Kloet
Gerard Westerlaken
Annelies Kraaij, Kees Heijstek en
Hanneke de Peuter
Erik Kraaij

De dienst van zondag 5 juli
Aanvang:

10:00 uur

Voorganger:
Organist:
Zanggroepje:

Ds. M.F. Meeder van Hof
Jaco van der Werken
Tinke, Hans Crielaard en Hanneke
de Peuter
Mari van Zanten

Koster:

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar mevrouw E. Ippel-Visser.
Zieken
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we
Gods bemoedigende nabijheid toe
Bericht van overlijden
19 juni overleed André van Vugt, echtgenoot van
Jacqueline van Vugt – van de Water, op de leeftijd
van 55 jaar.
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.

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.
Collecten
Nu de online erediensten voorlopig nog worden
voortgezet, blijft ook de mogelijkheid om collectegeld
over te maken bestaan. Het ‘gewone’ collectegeld kan
overgemaakt worden op: NL78 RABO 0301505012
onder vermelding van “extra collecte”. Wij willen u of
jou vragen geen collectebonnen bij Wim Colijn af te
geven of in de brievenbus van de kerk te deponeren.
Alvast bedankt.
Avondmaalscollecte 5 juli 2020
Net als voorgaande jaren willen wij de
avondmaalscollecte besteden aan de
Minima in Nieuwendijk. In samenwerking met de
Hervormde Gemeente willen we weer €70 per gezin
overmaken. Wilt u ons steunen, zodat wij ook dit jaar
deze gezinnen weer blij kunnen maken met dit
extraatje? Graag u bijdrage overmaken op
bankrekeningnummer van de diaconie NL90 RABO
0301 5115 86 t.a.v. Minima Nieuwendijk.
Vooruitblik op zondag 5 juli - Heilig Avondmaal
We vieren samen de Maaltijd van de Heer en de
kinderen ontvangen tijdens de viering de zegen. U
wordt 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.
Overstapdienst: de kinderen van groep 8 gaan na de
zomervakantie naar een nieuwe school. Ook in de kerk
begint voor hen een nieuwe tijd. Ze maken de overstap
van de kindernevendienst naar de tienerdienst. Ze
gaan als het ware een drempel over. Samen met de
leiding hebben de kinderen dat al tijdens een gezellige
avond gevierd. In de kerkdienst gaan we dat feestelijk
met de hele gemeente vieren.
Stiltecentrum: voor iedereen die het fijn vindt om
naar het Stiltecentrum te komen is de kerk op
woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur geopend.
De ingang is bij de Inloop en er is een gastvrouw
aanwezig.

Nieuwsbrief mag ook digitaal
Het is natuurlijk ook mogelijk de nieuwsbrief digitaal te
ontvangen. Dit kan kenbaar gemaakt worden bij Piet
van Vugt (emailadres pietvanvugt@gmail.com ). Het
kan ook zijn dat je als ontvanger geen interesse hebt in
de Nieuwsbrief. Geef dit dan alstublieft per email aan.
Overigens is de nieuwsbrief ook op de website te
vinden.
Kerk TV en foto’s
Door gebruik te maken van Kerk TV is het mogelijk om
via de beamer beelden van kerkelijke activiteiten mee
te zenden. De eredienst op zondag 12 juli staat in het
teken van de afsluiting van het Jaarthema. De
Themagroep wil graag foto’s van kerkelijke
activiteiten, die het afgelopen jaar hebben
plaatsgevonden via de beamer laten zien. Het is
mogelijk dat er gemeenteleden op deze foto’s
zichtbaar én herkenbaar zijn. Mocht er bezwaar zijn
tegen het vertonen van foto’s waar u of jij op staat,
maak dit dan kenbaar bij de scriba.
Besluiten in Kerkklanken
In de komende editie van Kerkklanken wordt in het
‘Rondje Kerkenraad’ een uitleg gegeven over de
besluiten die de kerkenraad heeft genomen ten
aanzien van de bijzondere vieringen, de overige
bijeenkomsten, de bediening van de Sacramenten en
het gebruik van het kerkgebouw. Tijdens de
persconferentie van premier Rutte is de versoepeling
van allerlei beperkende maatregelen bekend gemaakt.
De wijzigingen zijn best opmerkelijk en het lijkt erop
dat er ook op kerkelijk gebied vanaf 1 juli weer meer
mogelijk is. Het is niet ondenkbaar dat de eerder
genomen besluiten door deze aangekondigde
Luisterlied: Lauren Daigle - You say
Vertaling Engelse tekst:
Ik vecht tegen stemmen in mijn
gedachten die zeggen dat ik niet genoeg
ben
Elke leugen die me vertelt dat ik nooit zal
voldoen
Ben ik meer dan alleen de som van ieder
hoog en laag?
Herinner me er weer aan wie ik ben, want
ik moet het weten
Refrein:
U zegt dat U van me houdt ook als ik niets
voel
U zegt dat ik sterk ben als ik denk dat ik
zwak ben
En U zegt dat ik vastgehouden word als ik
tekortkom

versoepeling weer aangepast zullen worden. Omdat
nu nog niet helemaal duidelijk is wat de recent
aangekondigde versoepeling inhoudt, wordt er even
pas op de plaats gemaakt. Naar verwachting zal de
PKN een dezer dagen met een advies voor de
kerkelijke gemeenschappen komen. Dat advies is van
belang voor de te nemen besluiten. Het Moderamen
komt op 6 juli bijeen om de nieuwe richtlijnen te
bespreken en de mogelijke verruimingen voor onze
kerk tegen het licht te houden. De kerkenraad.
Gebed van de week: Om gelijkmoedigheid
Maak mijn hart een oase van stilte,
maak mijn lichaam een tempel van rust,
maak mijn geest een onbeschreven blad,
maak mijn ziel een spiegel van licht.
Maak mijn mond zonder oordeel,
maak mijn ogen onthecht,
maak mijn oren tot horen bereid.
Dat ik leer staan met lege handen
Dat ik mag aanvaarden wat is,
mag vertrouwen wat komt,
mag loslaten wat was,
op adem mag komen ieder moment.
Alles begrijpend ben ik wijs,
niets grijpend ben ik liefde,
niets bezittend ben ik vrij,
niets waar makend ben ik waar.
Toon mij het gezicht
van voor ik begon, maak mij
één met alles, één met allen,
één met de Bron.
Hein Stufkens

En als ik er niet bij hoor, dan zegt
U dat ik van U ben
En ik geloof, ik geloof
Wat U over mij zegt
Ik geloof
Het enige dat nu telt, is alles wat
U van me denkt
In U vind ik mijn waarde, in U
vind ik mijn identiteit,
Refrein
Neem alles wat ik heb en ik leg
alles aan Uw voeten
Aan u geef ik elke mislukking,
God, van u komt elke
overwinning

Luisterlied: psalm 121 -psalm van nu
Ik kijk omhoog naar de hoge bergen:
Waar komt mijn hulp vandaan?
Mij helpt de HEER, die aarde en hemel,
Die alles heeft gemaakt.
Hij staat niet toe dat je voet zal zwikken.
Hij is niet ingedut!
Hij dommelt niet, valt zeker niet in slaap
Die Israël bewaart.
De HEER bewaart, hij is je schaduw,
Steeds aan je rechterhand.
De middagzon, en in de nacht de maan,
Doen je totaal geen kwaad.
De HEER bewaart je voor al het kwade.
De HEER bewaart je hart.
Ga je naar huis, of trek je eropuit:
God helpt je altijd weer.

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

