Nieuwsbrief
Zondag 9 mei 2021

De dienst van deze zondag
Aanvang:
Schriftlezing:

10:oo uur
Johannes 15: 9-17

Liederen:

Lied 1005; Aanvangspsalm 66: 1.7;
Psalm 81: 1.2.9;
Lied: 791: 1.4.5.6;
Slotlied: Vrede zij u
Ds. L.J. Oosterom
Pieter Jan Lukas
Eli Vos
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Algemene kerkelijke arbeid
2. Onderhoud gebouwen

Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

De dienst van Hemelvaartsdag,
donderdag 13 mei

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.

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar Dhr. H. Keller..

Om een moment bij stil te staan:
En Toch!
Onze God,
we danken u voor vrijheid van leven en van werken,
en toch hebben wij onszelf zo vaak
tot slaaf gemaakt van zaken en van banen.

Aanvang:

09:oo uur (aangepaste tijd)

We vragen u om vergeving en verzoening,
en toch blijven we zelf zo vaak
anderen hun fouten onverzoenlijk kwalijk nemen.

Voorganger:
Organist:
Koster:

Dhr. J. Lankhaar
Gerard Roza
Bert Slagmolen

We bidden u om helpers in de nood,
en toch zijn we zelf zo vaak
te trots om een aangeboden hand te grijpen.

De ochtenddienst van
zondag 16 mei
Aanvang:

10:oo uur

Voorganger:
Organist:
Koster:

Ds. H.P. de Goede, Werkendam
Jaco v.d. Werken
Mari van Zanten

De avonddienst van
zondag 16 mei
Aanvang:
Thema:

18:30 uur
Het goede leven?

Meditatie:
Lector:
Organist:
Koster:

Hanneke de Peuter
Arina Groeneveld
Jaco v.d. Werken
Cees de Rooy

We vragen u om zorg voor armen,
en toch als we zelf kunnen geven
is een offer zo vaak te veel gevraagd.
We bidden u om zegen over de gemeente,
en toch laten we de last van taken zo vaak
door de zelfde schouders dragen.
We vragen u … ach,
hoe vaak vragen we u gewoon niet meer
en richten we ons leven naar eigen inzicht in?
Wat zouden wij dan nu nog durven vragen,
waagt het nog te bidden onze God?
Maar als wij zwijgen spreek dan, spreek ons aan,
roep ons, roep ons toe:
en tóch, en toch!
Rein Algera

Mededelingen
Huwelijksinzegening
In onze kerk wordt woensdag 12 mei 2021 het
huwelijk ingezegend van Stephanie Vergunst en
Remy van der Meijden.
Voorganger is ds. Jaap Huttenga, emeritus
predikant uit Haastrecht, de vorige woonplaats van
Stephanie. De dienst begint om 15.00 uur.
Vanwege corona kan de dienst alleen op uitnodiging
bijgewoond worden. De dienst is ook te volgen via
Kerk Radio en Kerk TV (via
www.kerkdienstgemist.nl).
Nog steeds met de rem erop
Op de kerkenraadsvergadering van 26 april is de
afspraak gemaakt dat het Moderamen halverwege
mei de ontwikkelingen rondom het coronavirus en
de mogelijke versoepelingen gaat bespreken,
waarna aansluitend een voorstel aan de VK wordt
voorgelegd.
Als het goed is, staat er op dinsdag 11 mei een
persconferentie ingepland, waarna het Moderamen
op woensdagavond 12 mei bijeen komt. Tot en met
zondag 16 mei worden de erediensten alleen
uitgezonden via Kerk Radio en Kerk TV.

Verbintenisdienst vanuit de kerkzaal
Er is geprobeerd een alternatieve buitenlocatie voor
deze intrededienst te vinden, vanuit de gedachte
dat het dan misschien mogelijk is meer
gemeenteleden de dienst ´live´ mee te laten
beleven. Helaas is het vergunning technisch niet
mogelijk en moreel gezien niet wenselijk hier
gebruik van te maken. Het besluit is genomen deze
verbintenisdienst op zondag 13 juni definitief in de
kerkzaal te laten plaatsvinden.
Vakantie ds. Meeder
Van 8 t/m 16 mei heeft ds. R. Meeder vakantie.
Heeft u een predikant nodig dan kunt u contact
opnemen met de scriba, dhr. C. Polak.
Een vurig pinksterboeket.
Op donderdag 20 mei kunnen de boeketten
opgehaald worden in de hervormde kerk van 19.00
tot 20.30.
Graag gepast betalen.

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

