Nieuwsbrief
Zondag 29 november 2020

De dienst van zondag 29 november –
Viering Heilig Avondmaal
Aanvang:
Thema:
Aanvangstekst:
Schriftlezing:
Liederen:

Voorganger:
Organist:
Zanggroepje:
Koster:
Collecten:

10:00 uur
‘Houd uw lampen brandend’
Openbaring 19:9
Matteüs 25: 1-13
Voor de dienst: Lied 451: 1,3,4
Overige liederen: Psalm 25: 1,2 en 10;
Lied 751; O, kom, Immanuël; Lied 440:
1,2; TussenTijds 130: 1,2,3,4,5; Slotlied:
Hemelhoog 579:5 (Gez. 476: 5 LvK’73)
Ds. A.W. Mol, Hendrik Ido Ambacht
Gerard Westerlaken
o.l.v. Hanneke de Peuter
Mari van Zanten
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten

De dienst van zondag 6 december
Aanvang:
Voorganger:
Organist:
Koster:

10:oo uur
Ds. N. Rijneveld-Schep
Karin van Andel
Erik Kraaij

Overleden
Op donderdag 26 november is mevrouw Cornelia
(Corrie) van der Pijl - van Anrooij op 81- jarige leeftijd
overleden. Corrie van der Pijl is sinds 8 juli 2020 weduwe
van Ad van der Pijl.
Zieken
Al onze zieken, thuis of elders verpleegd, bidden we Gods
bemoedigende nabijheid toe.
De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag
naar mevrouw J. Oldenburg-Tolenaars .
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.
Vergadering Moderamen
Op maandagavond 30 november komt het Moderamen
bijeen om de laatste ontwikkelingen rondom het
coronavirus te bespreken en eventueel passende
maatregelen te nemen. Met name de wijze waarop de
erediensten in de maand december vormgegeven kunnen
worden zal de centrale vraag zijn. Ook komen de
mogelijkheden om overige bijeenkomsten te organiseren
aan de orde. De onlinedienst via Kerk Radio en Kerk TV

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.
----------------------------------------------------------------wordt in ieder geval op zondag 29 november nog
aangehouden. De kerkenraad.
Vergadering CvK
De vergadering van het College van Kerkrentmeesters
vindt plaats op woensdag 2 december 2020, aanvang
19.30 in de Hoeksteen.
Avondmaalscollecte 29 november
Vandaag vieren we online weer het Heilig Avondmaal
met elkaar. Ook dit jaar willen we, net als vorig jaar, de
Avondmaalscollecte besteden aan het Leger des Heils.
Het Leger des Heils is een internationale beweging en
behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn boodschap is
gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt
gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn opdracht is het
Evangelie van Jezus Christus te prediken en in zijn naam
menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van
discriminatie.
Mogen wij deze collecte dan ook van harte bij u/jou
aanbevelen, graag ontvangen wij u/jou bijdrage per bank.
U kunt het bedrag overmaken op het rekeningnummer
NL90 RABO 030 151 1586 ovv avondmaalcollecte
Diaconie Gereformeerde Kerk
Nieuwsbrief toch nog ontvangen?
Het is en blijft mogelijk om de nieuwsbrief alsnog digitaal
of analoog (op papier) te ontvangen. Wilt u of jij daar
gebruik van maken, neem dan contact op met Piet van
Vugt ( pietvanvugt@gmail.com of 0183-403228).
Kerstpakketten actie
Zoals u allemaal in kerkklanken heeft kunnen lezen
worden er in december weer de kerstpakketten
uitgedeeld aan mensen die een steuntje in de rug kunnen
gebruiken! Denken jullie met ons mee??
Graag het formulier uit kerkklanken invullen en in de bus
stoppen bij één van onze diakenen zie adressen
kerkklanken. Dit kan tot 12 december.
Een leuk vooruitzicht!
De eredienst op 25 december, eerste Kerstdag, krijgt een
bijzonder tintje. De band 4Tune heeft ook voor deze
dienst haar medewerking toegezegd. Daar zijn we
natuurlijk hartstikke blij mee. In overleg met ds. Van
Andel, hopen we er een mooie, feestelijke en
inspirerende dienst van te maken.

Om een moment bij stil te staan: Tafelgebed uit Chili
Onze Heer Jezus Christus,
omdat U het brood deelde met de armen,
heeft men U verguisd.
Omdat U aan tafel ging met zondaars en uitgestotenen,
werd U als niet uit God beschouwd.
Omdat U aan tafel ging met levensgenieters,
noemde men U een pimpelaar en een gulzigaard.
Omdat U aan tafel ging in de opperkamer,
aanvaardde U ten einde toe de weg van het kruis.
TOP 2000 dienst
Zoals al eerder vermeld, staat de dienst van zondagavond
20 december in het teken staan van de Top 2000. De
band 4Tune is gevraagd deze themadienst gestalte te
geven. Deze Top 2000 dienst bestaat uit popsongs
afgewisseld met tekst. Door de verhalen rondom de
nummers, krijgen deze een nieuwe of andere betekenis.
Om op deze manier te luisteren naar en stil te staan bij
muziek, wordt de mogelijkheid geboden om een
boodschap in deze nummers te zien

Omdat U het brood deelde op de weg naar Emmaüs,
deed U de discipelen de schellen van de ogen vallen.
Omdat U het brood brak en uitdeelde,
doen wij dat ook en vragen daarbij uw zegen.

Radio Zonneschijn
Doordat in deze coronatijd het Steunpunt al vroeg dicht
gaat, mag u/jij de verzoekjes ook op Hoekkampstraat 47
in de brievenbus doen. Team Radio Zonneschijn.
Kerstmarkt
Helaas gaat dit jaar de kerstmarkt niet door.
Wij vinden het heel jammer, maar wij hopen dat we
volgend jaar weer een mooie en gezellige kerstmarkt
voor u mogen organiseren.
Nu is uw en onze gezondheid belangrijker.
Wij wensen u ondanks alle beperkingen toch fijne
kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2021.
Hartelijke groet van de dames van de Kerstmarkt.
Kerstbomen verkoop Hervormde kerk
De Hervormde Kerk verkoopt ook dit jaar weer prachtige
kerstbomen. Kom gezellig langs onder het genot van
koffie of warme chocolademelk en zoek ondertussen uw
mooiste boom uit! U heeft de keuze uit diverse soorten
bomen. We bezorgen de boom gratis bij u thuis! Buiten
Nieuwendijk vragen we een vergoeding van €2,50. Ook
worden er heerlijke speculaasbrokken verkocht!
Wanneer?
Woensdag 2 december van 18.00u tot 21.00u
Donderdag 3 december van 18.00u tot 21.00u
Vrijdag 4 december van 8.30u tot 21.00u
Zaterdag 5 december van 8.30u tot 15.00u
Vrijdag 11 december van 18.00u tot 21.00u
Zaterdag 12 december van 8.30u tot 13.00u.

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 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

