Nieuwsbrief
Zondag 25 april 2021

De dienst van deze zondag
Aanvang:
Schriftlezing:

10:oo uur
Prediker 11, Johannes 6:28-35

Liederen:

Intochtslied: Psalm 100 op
Israëlische wijze; Klein gloria;
Lied 906:1,7; Kindermoment: Elly
en Rikkert; Lied 720; Lied 389:1,4;
Lied 221:1,2; Lied 465 uit de
bundel ‘Zangen voor Zoeken en
Zin’
dhr. R. Pierik, Almkerk
Gerard Roza
Kees Heijstek
NL78 RABO 0301505012
ovv extra collecten
1. Onderhoud orgel
2. Diaconie

Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

De dienst van zondag 2 mei
Aanvang:

10:oo uur

Voorganger:
Organist:
Koster:

Ds. A. van Alphen
Karin van Andel
Arie Groeneveld

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.

Overleden
21 april 2021 is Mevr. Nel (Pietronella) de Ruijter Holster, overleden in verpleeghuis Aerntswaert te
Hank, op de leeftijd van 85 jaar.
Sinds 20 mei 2007 weduwe van Dirk de Ruijter. De
Dankdienst voor haar leven wordt in besloten kring
gehouden op woensdag 28 april 2021 in Dorpshuis
Tavenu om 14.00 uur. Aansluitend vindt de
begrafenis plaats.

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar dhr. en mevr. De Heus-Van der Stelt,
Kerkweg 61

Verhuisd
Met ingang van 23 april is Manfred van der Pijl
verhuisd. Het nieuwe adres is De Bloesemhoff,
Dr. Esseveldlaan 84, 4281 PM Andel

Mededelingen
Kerkenraadsvergadering
Aanstaande maandag 26 april bespreekt de
kerkenraad de tot nu toe geldende maatregelen
t.a.v. het coronavirus en de mogelijke
versoepelingen binnen onze kerkelijke
gemeenschap, waarbij de routekaart van het
Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) als
leidraad wordt gebruikt. De besluitvorming wordt
via de komende nieuwsbrief kenbaar gemaakt. Tot
en met zondag 2 mei zijn de diensten alleen online
via Kerk TV of Kerk Radio te volgen. Er zal ook geen
zanggroepje in de kerk aanwezig zijn.

Spaardoosjesactie veertigdagentijd
Wij willen iedereen die mee gespaard heeft voor
Kerk in Actie hartelijk bedanken. Met elkaar hebben
we het mooie bedrag van €174,49 opgehaald.

Verbintenisdienst op zondag 13 juni
We zijn overeengekomen om op zondag 13 juni de
verbintenisdienst te laten plaatsvinden. Op
maandag 31 mei verhuisd de familie De Lange naar
Nieuwendijk.

Ook onze gemeente doet mee! Om het
zendingswerk te steunen, kunt u prachtige
pinksterboeketten bestellen, voor een ander en/of
voor uzelf.
Eén boeket bestaat uit 15 grote gerbera’s (met lange
stelen) en kost € 8,95. Ongeveer € 5,00 van elk
boeket komt ten goede aan de zendingswerkers
Thomas en Cobi Roest in Thailand
Bestellen kan tot uiterlijk 8 mei via Chantal Seshie
tel:0623118378 of chantal_swart5@hotmail.com

Nieuwsbrief wekelijks per e-mail?
De wekelijkse Nieuwsbrief verschijnt in beperkte
mate nog op papier. Het is mogelijk om de
Nieuwsbrief wekelijks per e-mail te ontvangen.
Aanmelden (en afmelden ook) gaat eenvoudig via
een knop op de website van de kerk,
www.gknieuwendijk.nl.
Onder het menu item Actueel en Nieuwsbrief staat
een knop Abonneren.
Als u zich daar aanmeldt door uw naam en
e-mailadres in te vullen, komt de Nieuwsbrief elke
week per mail naar u toe.
Verspreiding van de papieren Nieuwsbrief is er nog
voor diegenen die van Kerktelefoon gebruik maken
en een aantal personen, die geen toegang hebben
tot de digitale wereld. Dat verspreiden is
arbeidsintensief en daarom beperkt. Wie toch de
Nieuwsbrief op papier wil hebben, kan contact
opnemen met Piet van Vugt (0183-403228 of mail
pietvanvugt@gmail.com).

Een vurig pinksterboeket
Met de GZB-pinkstercampagne ‘Houd het vuur
brandend’ worden we uitgenodigd om met de
wereldkerk met elkaar op weg te gaan naar
Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te
wakkeren, te laten aansteken en zelf ook door te
geven.

Op 20 mei kunnen de boeketten afgehaald worden,
tijden en locatie volgt nog via de nieuwsbrief.
Hartelijke groet van de zendingscommissie van de
Hervormde Kerk 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

