Nieuwsbrief
Zondag 11 april 2021

De dienst van deze zondag
Aanvang:
Schriftlezing:

10:oo uur
Johannes 21: 15 - 23 NBG ‘51

Liederen:

(Ps. 139: 1, 2; Klein Gloria;
Lied 245; Lied 642: 1, 7, 8;
Kindermoment: lied over Jesaja;
Ps. 131; Opwekking 717 “Stil mijn
ziel, wees stil”; Lied 469; Evang.
Bundel 132 “U zij de glorie…”

Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

ds. N.J. Dekker uit Almkerk
Jaco v.d. Werken
Mari van Zanten
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Onderhoud gebouwen
2. Diaconie

De dienst van zondag 18 april
Aanvang:

10:oo uur

Voorganger:
Organist:
Koster:

Ds. A.W. Mol, H.I. Ambacht
Gerard Westerlaken
Dick de Peuter

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.

Om een moment bij stil te staan:
Zegen van onrust!
Moge God ons zegenen met onrust
over gemakkelijke antwoorden,
halve waarheden en oppervlakkige relaties,
zodat er diepgang is in onze harten.
Moge God ons zegenen met boosheid
over onrechtvaardigheid, onderdrukking
en de uitbuiting van mensen,
zodat we werken voor rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
die we plengen voor hen die lijden door pijn,
verstoting, honger en oorlog,
zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.
En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid
dat we geloven een verschil te kunnen maken in
deze wereld.
Zodat we doen waarvan anderen zeggen
dat het onmogelijk is.

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar Mevr. H.G. Verspuij – Zillig,
Rijksweg 109-208

In memoriam
We herdenken Dirk Ruiter, 27 maart 1956 - 27 maart
2021. Na het in memoriam zingen we Gezang 469

Franciscaner zegenbede

Mededelingen
Mogelijk versoepelingen
Verbazing, ongeloof en hoop zijn de woorden die
momenteel overal te horen zijn vanwege de door de
demissionaire regering aangekondigde
versoepelingen. Er lijken positieve ontwikkelingen
te zijn, al wordt dat door deze en gene ook weer
tegengesproken. Met die onzekerheid in het
achterhoofd wil de kerkenraad niet te ver
vooruitlopen op mogelijke meevallers en wordt
afhankelijk van de berichtgeving tijdens de
komende persconferentie het besluit genomen om
eventuele versoepelingen op korte termijn door te
kunnen voeren. Wordt vervolgd, zullen we maar
zeggen.
Verbintenisdienst op zondag 13 juni
Tijdens het afgelopen week gehouden overleg met
ds. Nico de Lange en de voorzitters van de
betrokken kerkenraden van Benthuizen,
Zoetermeer en onze kerk is de datum waarop ds. De
Lange aan onze gemeente wordt verbonden
definitief bepaald. We zijn overeengekomen om op
zondag 13 juni de verbintenisdienst te laten
plaatsvinden. De verbintenis van ds. De Lange met
de Benthuizen en Zoetermeer Noord eindigt aan het
einde van de dag vóór de overeengekomen
bevestigingsdatum. Op maandag 31 mei verhuisd de
familie De Lange naar Nieuwendijk.

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

