Nieuwsbrief
Zondag 10 mei 2020

De dienst van deze zondag 10 mei
Aanvang: 10:oo uur
Thema:
Schriftlezing: Johannes 14:1-14

Liederen: Orgelspel, Welkom, Aanvangspsalm:
98:1, Stil gebed, Votum en groet, Openingsgebed,
Samenzang: 98:2, Moment voor de kinderen,
Kinderlied, Schriftlezing: Johannes 14:1-14
Preek, Samenzang: 655, Gebeden, Slotzang:
657:1.2.4, Zegen en amen, Orgelspel
Voorganger:
Organist:
Ouderling
van dienst:
Zanggroepje:
Koster:
Collecten:
KND:

ds. L.J. Oosterom, Sleeuwijk
Gerard Westerlaken
Jan van der Schuit
Hanneke de Peuter, Hans
Crielaard, Elze Tinke
Bert Slagmolen
NL78 RABO 0301505012
o.v.v. “extra collecte”
geen

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.
Zieken (weer thuis uit het ziekenhuis):
Er zijn geen zieken te melden

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

De dienst van zondag 17 mei

Mededelingen

Aanvang:

10:00 uur

Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

Dhr. J. Lankhaar
Karin van Andel
Erik Kraai
NL78 RABO 0301505012
o.v.v. “extra collecte”

Nieuwsbrief weer van de partij!
Vorige week is de wekelijkse nieuwsbrief weer
samengesteld en op alle kerkelijke adressen
bezorgd. Het is de opzet dit voorlopig te blijven
doen. Er hebben zich 8 gemeenteleden aangemeld
om het groepje bezorgers te versterken. Dat is
hartstikke mooi, want vele handen maken het
bezorgen een stuk eenvoudiger. Het is natuurlijk
ook mogelijk de nieuwsbrief digitaal te ontvangen.
Dit kan kenbaar gemaakt worden bij Piet van Vugt
(emailadres pietvanvugt@gmail.com ). Het kan ook
zijn dat je als ontvanger geen interesse hebt in de
Nieuwsbrief. Geef dit ook alstublieft per email aan.
Overigens is de nieuwsbrief ook op de website te
vinden.

Bijzondere avonddienst
Aanvang:
Thema:

18:30 uur
Vrijheid

Voorganger:
Organist:
Koster:
Collecten:

Dhr. J. Lankhaar
Pieter Jan Lukas
Mari van Zanten
NL78 RABO 0301505012
o.v.v. “extra collecte

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar de mevrouw . A. Hoeke -in ‘t Veld.

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.
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
Lief en Leed
Om lief en leed in deze tijd met elkaar te kunnen
delen willen we u of jou vragen, wanneer er
aanleiding toe is, contact op te nemen met ds.
Meeder, die als pastoraal en diaconaal
aanspreekpunt binnen onze gemeente zal optreden:
ds. M.F. Meeder - van Hof mfmdhof@hotmail.com
tel. 0345-619932
De Paaskaars
Beste mensen, na afloop van de dienst op 1e
Paasdag werd mij de Paaskaars van 2019
aangeboden. Ik wil u daar allemaal hartelijk voor
bedanken.
Het is voor mij en mijn man Wim DE Boodschap van
hoop als blijvende herinnering aan een bijzondere
periode.
De week voor Pasen kreeg Wim n.l. hartklachten,
gelukkig gaat het nu beter met hem.
Licht, wil ons bestaan verwarmen.
Raak ons met je stralen aan.
Laat ons groeien, laat ons bloeien.
Maak dat wij van liefde gloeien
en met hoop weer verdergaan.
ds. Ria Meeder - van Hof
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.
Tijdelijke wijziging beheerder Kerkelijk Bureau
In verband met de revalidatie van Ina van der
Mooren wordt het kerkelijk bureau voorlopig door
Irene Wolvers beheerd. Alle veranderingen in de
gezinssamenstelling, zoals geboorte, verhuizing,
doop, huwelijk en dergelijke bij voorkeur doorgeven
via het gebruikelijke mailadres van het kerkelijke
bureau: kerkelijkbureau@gknieuwendijk.nl of
telefonisch aan Irene Wolvers (400253).
Gebed van de week: Dat er een morgen komt
Geen andere weg valt er te bewandelen dan die van
de solidariteit. De handen in elkaar slaan, kleinen en
groten, machtigen en zwakken. Geen ander pad is
samen te effenen dan dat van de hoop. Vechten
tegen de ontmoediging, stapstenen leggen van
moed en vertrouwen. Geen betere energie is er dan
die van de samenhorigheid. Woorden en daden
vinden die mensen bij elkaar brengen, over alle
grenzen heen. Geen krachtiger teken is er dan dat
van vriendschap en liefde. Getuigen worden van
Gods droom en bouwen aan zijn huis, hier en nu
reeds, te midden de woestijn
Ter bemoediging:
Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht
leidt mij uw hand. U blijft nabij.
Uw vrede diep, uw liefde groot
verjaagt mijn angst, verdrijft de dood.
Mijn vaste rots, mijn fundament,
U bent de grond
waarop ik sta.

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

