Nieuwsbrief
Zondag 3 mei 2020

De dienst van deze zondag
Aanvang: 10:oo uur
Thema:
Schriftlezing: Exodus 17,8-16
Johannes 10,1-10
Liederen: Lied 216: 1, 3 ; psalm 66: 1, 3, 7;
Kinderlied: zingen aangepaste versie Wij gaan voor
even uit elkaar; Lied 647: 1,2,3; Lied 647: 4; Lied van
de maand, Luisterlied: God is gratis (Herman van
Veen); Lied 368f; Lied: May the road rise to meet
you; Lied 821; Wilhelmus vers 1 en 6
Voorganger:
Organist:
Ouderling
van dienst:
Zanggroepje:
Koster:
Collecten:
KND:

ds. N. van Andel, Houten
Jaco van de Werken
Lia Colijn
Hanneke de Peuter, Hans
Crielaard, Elze Tinke
Arie Groenevelt
NL78 RABO 0301505012
o.v.v. “extra collecte”
geen

De dienst van zondag 10 mei
Aanvang:

10:00 uur

Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

Ds. Oosterom, Sleeuwijk
Gerard Westerlaken
Bert Slagmolen
NL78 RABO 0301505012
o.v.v. “extra collecte”

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar de heer en mevrouw N. GroeneveltVan Stenis.
De maandelijkse bloemengroet wordt bezorgd bij
Mw. B Wallaard Boterblom in de D'Altenaer te
Werkendam.

Zieken (weer thuis uit het ziekenhuis):
Dhr. N. Groenevelt
Ina van der Mooren - Groenevelt

Collecte
Via deze nieuwsbrief willen wij u nogmaals wijzen
op de collectes. Tijdens de diensten is er altijd een

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.
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.

Mededelingen
Nieuwsbrief verschijnt weer!
Diverse gemeenteleden hebben aangegeven
behoefte te hebben aan het ontvangen van de
wekelijkse nieuwsbrief. Vooral de praktische
informatie omtrent de diensten en de pastorale
berichten worden gemist. Vanaf zondag 3 mei zal de
wekelijkse nieuwsbrief weer samengesteld en
uitgebracht worden. Om alle gemeenteleden te
bereiken wordt deze nieuwsbrief op alle kerkelijke
adressen bezorgd. Voor de bezorging is inmiddels
een groepje samengesteld.
Voor een aantal wijken wordt nog een bezorger/ster
gezocht. Wie wil helpen de nieuwsbrief wekelijks
rond te brengen (tussen de 20 en de 30 adressen)?
Opgeven kan bij Piet van Vugt (403228). Overigens
is de nieuwsbrief ook op de website te vinden.
Uitlenen liedboek.
Een nadeel van de wijze waarop de erediensten via
de Kerk Radio online worden uitgezonden is het
gemis van de samenzang en de weergave van de
liederen op de Beamer. Veel gemeenteleden zingen
graag en proberen thuis met het Liedboek in de
hand de liederen mee te zingen. Misschien dat er
gemeenteleden zijn, die niet over een Liedboek
beschikken en toch graag willen zingen. Het is
mogelijk om tijdelijk, een Liedboek van de kerk te
lenen. Neem hiervoor contact op met Jaap van
Elzelingen. De kerkenraad.

Lied van de maand:
In de afgelopen week verschenen editie van
Kerkklanken staat een rubriek over Kerkelijke
Klanken in de Popmuziek. In deze rubriek wordt de
diepere betekenis van een nummer uit de
popmuziek nader toegelicht. Als aanvulling op deze
rubriek wordt de zondag na het verschijnen van
Kerkklanken het centraal staande nummer tijdens
de eredienst ten gehore gebracht. Op deze manier
kan jong en oud kennis maken met deze
inspirerende popmuziek én de achterliggende
gedachte van de schrijver/artiest. Vandaag het
nummer God is gratis van Herman van Veen.
Kinderneven- en tienerdienst: omdat er nu geen
kerkdiensten zijn, is er ook geen kinderneven- of
tienerdienst. Dat vinden we heel jammer en we
willen jullie laten weten dat we aan jullie denken.
Daarom maken wij een wekelijkse nieuwsbrief om
thuis toch kindernevendienst te kunnen vieren en
een tweewekelijkse nieuwsbrief om toch de
tienerdienst te kunnen vieren. Ben je benieuwd en
wil je hem ontvangen? Stuur dan een mailtje naar
kindernevendienst@gknieuwendijk.nl of
tienerdienst@gknieuwendijk.nl
Dodenherdenking 4 mei
Een bericht voor ons allemaal namens het 4 mei
comité Nieuwendijk. De dodenherdenking zoals we
die gewend zijn, kan niet door gaan vanwege de
corona maatregelen. De herdenking zal nu via de
kerkradio en het internet gehouden worden. Het
programma op 4 mei begint om kwart voor acht ’s
avonds met geestelijke liederen en het luiden van
de kerkklokken. Om twee minuten voor acht wordt
op verschillende plaatsen in Nieuwendijk de taptoe
geblazen, om acht uur gevolgd door twee minuten
stilte. Na het stilte moment spelen trompettisten
twee coupletten van het Wilhelmus. Dan wordt er
een gedicht voorgedragen en de namen van
gevallenen op gelezen. Tot slot een gedicht en
eventueel nog wat liederen.
Zangdienst op 17 mei: Een zangdienst gewijd aan
de bevrijding, dat was de bedoeling van de
avonddienst op 17 mei. Hoe het er tegen die tijd zal
uitzien weten we nu nog niet maar we willen de
zangdienst wel door laten gaan! Het thema zal zijn
“De kracht van een lied” naar het boek van Helen
Colijn, dat zij schreef over haar jaren in een kamp op
Sumatra in de tweede wereldoorlog. We vragen
jullie allemaal om jouw lied van bevrijding op te
geven voor deze dienst. Pieter Jan Lukas zal het
orgel bespelen en de verbindende teksten worden
gesproken door Hanneke de Peuter.

Met hoeveel zangers we in de kerk zullen zijn is nu
niet bekend maar op de website zullen we in ieder
geval de liederen doorgeven zodat iedereen thuis
mee kan lezen en zingen. Geef het lied dat je wilt
(laten) zingen op via de mail h.d.peuter@hccnet.nl
of per telefoon 402318. Een briefje in de brievenbus
is ook altijd welkom. Wel graag uiterlijk 5 mei
inleveren in verband met de voorbereiding.
Rommelmarkt: Als gevolg van de maatregelen
rondom het coronavirus is duidelijk geworden dat
ook de rommelmarkt van de Gereformeerde Kerk
die gepland stond op vrijdag 19 en zaterdag 20 juni
niet plaats zal gaan vinden.
Lied voor en met de kinderen
Wij zijn voor weken uit elkaar
En delen nu online
Verhalen over onze Heer
Nu met een buitenlijn.
Wij geven Gods verhalen door
En wie zich openstelt
Ervaart misschien een beetje licht
Door wat er wordt verteld.
We missen jullie allemaal
Nog even digitaal
Dan mag je hier weer allemaal
vertellen jouw verhaal
Gebed van de week: Dat er een morgen komt
Ga met ons God, de lange weg van onmacht en
verdriet naar kracht en opstanding.
Ga met ons die weg, die over sterven heen
naar onaantastbaar leven voert.
Duld onze vragen. Erken ons verdriet.
Verzacht wat zo pijn doet.
En laat er ook licht zijn.
Blaas de gloed van verlangen weer aan.
Dat er een morgen komt die ons optilt.
Dat er een avond is van vervulling,
van eeuwig weerzien
en thuis zijn met allen.
Kris Gelaude

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

