Nieuwsbrief
Zondag 31 mei 2020

De dienst van deze zondag 31 mei
Aanvang: 10:oo uur
Thema:
Schriftlezing: Handelingen 2: 1-13
Liederen: Lied 672: 1,2,7; Opwekking 553;
Opwekking Kids 205; Lied 687: 1,2,3; Lied 683
Lied 90: 1,2 Liederenbundel van Nieuwendijk;
Muziek: “He will comfort me” Fleur Groenenberg en
Karin van Andel; Lied 675
Voorganger:
Organist:
Zanggroepje:
Koster:
Collecten:

Ds. M.F. Meeder van Hof
Karin van Andel
Hanneke de Peuter, Hans
Crielaard, Elze Tinke
Cees de Rooij
NL78 RABO 0301505012
o.v.v. “extra collecte”

De dienst van zondag 7 juni
Aanvang:

10:00 uur

Voorganger:
Organist:
Zanggroepje:

Ds. W. Bisschop, Breda
Jaco van Werken
Hanneke de Peuter, Hans
Crielaard, Elze Tinke
Rick Ippel
NL78 RABO 0301505012
o.v.v. “extra collecte”

Koster:
Collecten:

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar mevrouw J. Hoeke-van den Heuvel

Collecte
Via deze nieuwsbrief willen wij u nogmaals wijzen
op de collectes. Tijdens de diensten is er altijd een
collecte waarbij u de mogelijkheid heeft om uw
gaven te geven. Op dit moment zijn er helaas geen
fysieke diensten meer en zijn er dus ook geen
collectezakken die doorgegeven worden. Maar uw
giften zijn nog steeds van harte welkom. U kunt uw
collectegeld overmaken op:
NL78 RABO 0301505012 onder vermelding van
“extra collecte” (om verwarring te voorkomen,
graag alleen het hiervoor vermelde
rekeningnummer gebruiken). Alvast bedankt.

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.
Mededelingen
Ontheffing uit ambt: tijdens de morgendienst van
van zondag 31 mei staan we toch een moment stil
bij de aftredende ambtsdragers Elze TinkeSmouter, Lia Colijn-Biesheuvel, Thea Hoeke en
Francien Smits-de Ruiter. Zij worden vandaag
formeel uit hun ambt ontheven. Voorts heeft de
gemeente ingestemd met de door de kerkenraad
voorgestelde gemeenteleden Lijn van der Wiel en
Mari van Zanten, die te zijner tijd respectievelijk als
wijkouderling en diaken worden bevestigd.
Kerk TV: de puntjes moeten nog op de i gezet
worden! Sinds een aantal weken is het mogelijk om
gebruik te maken van Kerk TV, waarbij beelden van
de diensten worden meegezonden. Het is een
uitstekende manier om op afstand het samenzijn te
versterken. Het is wel gebleken dat de puntjes nog
op de i gezet moeten worden. Hier zijn afgelopen
week afspraken over gemaakt. De komende week
wordt er nog gewerkt aan de synchronisatie van
beeld en geluid. In de komende editie van
Kerkklanken is een handleiding opgenomen over de
te nemen stappen om tot kijken en luisteren te
komen.
Besluit kerkenraad kerkelijke bijeenkomsten
vanaf 1 juni tot 1 september
De kerkenraad heeft een besluit genomen n.a.v. de
versoepeling van de maatregelen en de
mogelijkheid om vanaf 1 juni met maximaal 30
mensen bij religieuze bijeenkomsten aanwezig te
zijn en vanaf 1 juli met maximaal 100. In een speciale
‘brief aan de gemeente’, die in de komende editie
van Kerkklanken is opgenomen, worden de
gemeenteleden op de hoogte gebracht van de
inhoud van dit besluit en de wijze waarop het een en
ander tot stand is gekomen.
Op de Moderamenvergadering van 8 juni wordt
nagedacht over de bijzondere vieringen, de
bediening van de Sacramenten en de
bijeenkomsten anders dan kerkdiensten.

Aardigheidje
Gelijktijdig met de nieuwsbrief is op elk kerkelijk
adres een aardigheidje met groet bezorgd. Dus ook
eenmalig bij de gemeenteleden die eerder hebben
aangegeven de nieuwsbrief digitaal te willen
ontvangen.
Geen internet? Geef het door!
Het blijkt dat er gemeenteleden zijn, die geen
internet hebben en daardoor de onlinediensten niet
kunnen volgen. Dat is natuurlijk in deze tijd zonder
kerkdiensten ontzettend jammer. De kerkenraad wil
graag in contact komen met deze gemeenteleden
en vraagt of degene die dit betreft zich wil melden
bij Jaap van Elzelingen of de wijkouderling.
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.
ZWO acceptgiro-actie
Binnenkort worden de acceptgiro's weer
rondgebracht. Het afgelopen seizoen hebben we
geld ingezameld voor Christenen in Pakistan. Naast
dit jaardoel staan we een bedrag af aan de
algemene zendingscommissie van de PKN die ook
inspeelt op de actuele noden elders in de wereld,
zoals nu de stille ramp door het Coronavirus.
Wij vragen u daarom net als voorgaande jaren een
gift over te maken. Bij voorbaat hartelijk dank.
ZWO-commissie
Gebed van de week:
Gij, God, hebt mij nooit onderbroken.
Gij wachtte tot ik zweeg om zelf te spreken.
Welk een eindeloos geduld hebt Gij met mij al niet
gehad.
Ik dacht dat ik bad, maar mijn bidden was spreken
tegen U.
En als ik alles had verteld, was ik weer weg.
Net alsof Gij een postbus waart,
waar ik al mijn zorgen en vragen in deponeerde.
Ik vroeg me niet af
wat Gij me te vertellen had.
Nu wil ik een hele tijd zwijgen.
Ik ben aan het leren luisteren.
Ik weet het, ik ben een beginneling.
Maar ook hierin geeft Gij mij tijd.

Ter bemoediging
Moge God, die erbij is als de zon opgaat en
ondergaat en als je de zee oversteekt,
onderweg je schreden richten.
Moge God, die je nabij is als je zit
en als je staat, je met liefde omringen
en je bij de hand leiden.
Moge God, die je wegen kent en de plaatsen waar je
uitrust bij je zijn in je taak op aarde het goede
nieuws zijn dat je deelt en je op de eeuwige weg
leiden. Amen.
Zegen uit het dienstboek van de Abdij van IONA
Extra liederen: Opwekking 553
1. Laat het feest zijn in de
2. In de bergen, door de
huizen
dalen
mensen dansen op de straat Hoor ons loflied, overal
Als het onrecht buigt voor
In de hemel en op aarde
Jezus
als uw glorie, komen zal
en het volk weer bidden gaat
3. Laat uw licht zien in het
duister
als wij buigen voor het kruis
laat uw heerlijkheid
verschijnen
in de wereld, in ons huis

4. In de bergen, door de
dalen
Hoor ons loflied, overal
In de hemel en op aarde
als uw glorie, komen zal
Halleluja …………...

Opwekking kids 205
1. Ik moet weggaan
Ik moet weggaan
Ik kan echt niet blijven
Maar ik zal een mooie
brief
In jullie harten schrijven

2. Als je dan mijn woorden
leest
Weet je dat ik ben geweest
Als je dan mijn woorden
leest
Weet je dat ik ben geweest

3. Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben teruggekomen
En ik heb mijn mooiste
vuur
Voor jullie meegenomen

4. Door het wonder van de
Geest
vieren wij het Pinksterfeest
Door het wonder van de
Geest
Vieren wij het Pinksterfeest

5. Ik ben bij je
Ik ben bij je
Ik ben bij de mensen
Zodat ze elkaar verstaan
Over alle grenzen
Door het wonder...

Erik Galle
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

