Nieuwsbrief
Zondag 24 mei 2020

De dienst van deze zondag 24 mei
Aanvang: 10:oo uur
Thema:

Door een misverstand met ds. Mol is de liturgie en
het thema voor de eredienst van zondagmorgen
24 mei te laat aangeleverd, waardoor deze niet
op de nieuwsbrief is opgenomen.
Voorganger:
Organist:
Zanggroepje:
Koster:
Collecten:

ds. A.W. Mol, Hendrik Ido
Ambacht
Jaco van der Werken
Hanneke de Peuter, Hans
Crielaard, Elze Tinke
Arie Groenevelt
NL78 RABO 0301505012
o.v.v. “extra collecte”

De dienst van zondag 31 mei Pinksteren
Aanvang:

10:00 uur

Voorganger:
Organist:
Zanggroepje:

Ds. M.F. Meeder van Hof
Karin van Andel
Hanneke de Peuter, Hans
Crielaard, Elze Tinke
Cees de Rooij
NL78 RABO 0301505012
o.v.v. “extra collecte”

Koster:
Collecten:

De bloemen
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen
vandaag naar mevrouw E.J. Kolijn-van der Pijl.

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.

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.
Mededelingen
Misverstand
Door een misverstand met ds. Mol is de liturgie en
het thema voor de eredienst van zondagmorgen 24
mei te laat aangeleverd, waardoor deze niet op de
nieuwsbrief is opgenomen.
Ambtsdragerswerving
Tijdens de morgendienst van aanstaande zondag 31
mei had normaal gesproken de ‘wisseling van de
wacht’ plaats gevonden, waarbij van de aftredende
ambtsdragers afscheid was genomen en eventueel
nieuwe ambtsdragers waren bevestigd. Zoals in
Kerkklanken is vermeld, wordt deze wisseling van
ambtsdragers op een later moment ingepland. De
kerkenraad is zeer verheugd te kunnen melden dat
twee gemeenteleden bereid zijn gevonden onze
gelederen te komen versterken. Wij stellen als
nieuw te bevestigen ambtsdragers aan u/jou voor:
als wijkouderling, Lijn van der Wiel (Rijksweg 94) en
als diaken Mari van Zanten (Boomgaard 5). Wij zijn
blij met hun bereidheid tot het aanvaarden van het
ambt en hopen dat de gemeente hiermee kan
instemmen. Mocht er bij u of jou reserve bestaan,
dan kan dit gemeld worden bij Jaap van Elzelingen
(preses van de kerkenraad, tel. 402116) of Cor Polak
(scriba van de kerkenraad, tel. 403473).
Stiltecentrum
Het is ons ter ore gekomen dat er gemeenteleden
zijn die graag een moment in het kerkgebouw
zouden willen zijn. Zij vinden het fijn dat de
zondagse diensten via internet te beluisteren zijn,
maar missen toch de entourage van de kerkzaal.
Daarom hebben wij besloten de kerk open te stellen
voor diegenen die daar even stil willen zijn, willen
bidden, een kaarsje aan willen steken, de bijbel of
een gedicht willen lezen. Op woensdagavond van
19.00 uur tot 20 uur is de kerk open en is er iemand
aanwezig. Natuurlijk dient men de maatregelen
i.v.m. het Coronavirus te respecteren.

Kerk TV, nog even oefenen!
Vanaf zondag 17 mei is het mogelijk om gebruik te
maken van Kerk TV, waarbij beelden van de
diensten worden meegezonden. De kerkenraad is
erg in z’n nopjes met de nieuwe techniek om de
onlinediensten te ondersteunen en op deze wijze
het op afstand samenzijn te versterken. Het is wel
gebleken dat het nog even oefenen is om de juiste
beelden op het scherm te krijgen. Ook moeten we
beseffen dat techniek kan haperen, waardoor het
beeld op soms op ‘zwart’ komt te staan. Toch is het
geweldig dat de kosters deze extra taken willen
oppakken. Mooi geregeld zo!
Kerk TV is via de website (op de gebruikelijke wijze
als bij Kerkradio) te bereiken.
Geen internet? Geef het door!
Het blijkt dat er gemeenteleden zijn, die geen
internet hebben en daardoor de onlinediensten niet
kunnen volgen. Dat is natuurlijk in deze tijd zonder
kerkdiensten ontzettend jammer. De kerkenraad wil
graag in contact komen met deze gemeenteleden
en vraagt of degene die dit betreft zich wil melden
bij Jaap van Elzelingen of de wijkouderling.
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 - mfmdhof@hotmail.com of 0345-619932.

Gebed van de week:
De kracht van de liefde
Ik geloof in de kracht van de liefde
Liefde die een weerloos mens waardeert
Liefde die onvoorwaardelijk is.
Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die een mens vertrouwt.
Liefde die een mens in liefde omvormt.
Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die mensen samenbrengt.
Liefde die vreemden tot naasten maakt.
Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die gastvrijheid hoog houdt.
Liefde die om niets gegeven wordt.
Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die de Ander in de ander ziet.
Liefde die hoop in wanhoop geeft.
Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die geen tijd kent.
Liefde die last verlicht.
Ik geloof in de kracht van de liefde.
Liefde die niet zal doven
Liefde die kille harten verwarmt.
Marinus van den Berg

Ter bemoediging
Wezenzondag:
Al heeft Hij ons verlaten
Hij laat ons niet alleen
Wat wij in hem bezaten
is altijd om ons heen
Als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.

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

