Nieuwsbrief
Zondag 18 april 2021

De dienst van deze zondag
’Misericordias Domini’
Aanvang:
Thema:
Schriftlezing:

Liederen:

Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

10:oo uur
De betekenis van Christus’
opstanding’
1 Korinthiers 15:1 t/m 7 en
12 t/m 26
Lied 216; Intochtslied Ps.33:1,2 ;
Ps.33:8; Gez.462:1,2 (LvK’73);
387:1,2; Lied 650:1,2, 6, 7;
Gez.221:2,3 (LvK’73); Slotlied
Ev.Liedb.125 Geprezen zij de Heer
Ds. A.W. Mol, H.I. Ambacht
Gerard Westerlaken
Dick de Peuter
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Algemene kerkelijke arbeid
2. Onderhoud orgel

De dienst van zondag 25 april
Aanvang:

10:oo uur

Voorganger:
Organist:
Koster:

Dhr. R. Pierik, Almkerk
Gerard Roza
Kees Heijstek

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 Mw. J. van Burgel-Groeneveld

Zieken
Mw. Nel van Hemert -Straver verblijft in het
ziekenhuis, ze hoopt volgende week weer naar huis
te mogen. Dus kaarten graag naar het huisadres.
Wij bidden al onze zieken, thuis of elders verpleegd,
Gods bemoedigende nabijheid toe.

Mededelingen
Op dezelfde voet verder
Realiteitszin en hoop lopen momenteel dwars door
elkaar heen. Gezien de huidige ontwikkelingen van
het coronavirus en de aanhoudende Lock down
kunnen we helaas niets anders concluderen dan op
dezelfde voet verder te gaan. Dit betekent dat er
voorlopig voor onze erediensten geen
versoepelingen worden ingesteld. In lijn met de
tegenvallende berichtgeving tijdens de
persconferentie op dinsdag 13 april ziet het
Moderamen geen reden om een voorstel bij de
kerkenraad in te dienen om een wijziging in de
genomen maatregelen aan te brengen. Tot en met
eind april zijn de diensten alleen online via Kerk TV
of Kerk Radio te volgen. Er zal ook geen
zanggroepje in de kerk aanwezig zijn.

Verbintenisdienst op zondag 13 juni
Tijdens het 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. Op
maandag 31 mei verhuisd de familie De Lange naar
Nieuwendijk.

voor uw gemeente, die zo graag weer samen zou
komen om Uw lof te zingen;
en wij bidden voor hen, die ook zonder het
coronavirus al zorgen genoeg hebben.
Barmhartige God, wij danken U,
omdat U er altijd voor ons bent.
Laat ons er dan ook zijn voor U, en voor elkaar.
Om Jezus’ wil, Amen

Radio Zonneschijn.
Er kan ook digitaal aangevraagd worden voor Radio
Zonneschijn. www.gknieuwendijk.nl/activiteiten
Team radio zonneschijn.

Om een moment bij stil te staan:
Gebed met het oog op de coronacrisis
Barmhartige God,
U belijden wij als schepper van al wat leeft.
U heeft ons bestaan gewild, U geeft ons aan elkaar.
En wanneer wij vastlopen,
dan reikt U ons de hand in Jezus uw Zoon,
die ons verlost en weer in beweging zet.
Daarom aanbidden en prijzen wij Uw heilige naam.
Maar, barmhartige God,
wij roepen Uw naam ook vandaag aan ter wille van
allen, die zo druk zijn om het hoofd boven water te
houden, dat ze geen adem over hebben om U te
prijzen.
Wij bidden voor hen die door de coronacrisis
zijn veranderd van opgewekte in neerslachtige of
boze mensen;
voor hen die zelf ziek zijn geworden van het virus;
voor hen die zich zorgen maken om geliefden;
voor hen die rouwen, omdat een dierbare aan het
virus is gestorven.
Wij bidden voor werkers in de zorg,
die handen en voeten te kort komen;
voor ondernemers en zzp-ers die zich gekooid
voelen;
voor werknemers die zich zorgen maken om hun
baan.
Wij bidden voor ouderen en jongeren,
die misschien nu pas ontdekken hoe eenzaamheid
werkelijk voelt;
voor politici en bestuurders, die dag in dag uit
onmogelijke keuzes moeten maken;

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

