
Nieuwsbrief 

De dienst van deze zondag 
 
Aanvang:  10:oo uur 
Schriftlezing:  Exodus 20: 1-17 en Jakobus 3: 1-12 
Liederen:  Tien duizend redenen,  
 Psalm 62: 1 en 4,  
 Psalm 62:5,  
 Samen in de naam van Jezus lied 90 

Bundel Nieuwendijk,  
 Kinderlied: Dank U wel voor de sterren 

en de maan,  
 Lied 314 Here Jezus om uw Woord, 

Lied 791 Liefde eenmaal uitgesproken, 
“Ga maar gerust” 

Voorganger: Ds. M.F. Meeder van Hof  
Organist: Gerard Roza 
Kosters/camera: Arie Groenevelt en Gert Oldenburg 
Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.  
Collecten: NL78 RABO 0301505012  

ovv extra collecten 
 1. Onderhoud orgel 
 2. Diaconie 
 

De dienst van zondag 17 juli 
Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger: Ds. W. Bisschop, Breda  
Organist: Karin van Andel 
Kosters/camera: Mari van Zanten en Rick Ippel 
 

Wij lezen met BijbelBasics… 
over Jakob en Esau (Genesis 25:19-34) 
 

De bloemen 
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag 
naar mevrouw M.E. de Bok- Boterblom Rijksweg 109-104. 

 

Om een moment bij stil te staan: 
Ik wil als het water zijn 

Ik wil als het water zijn, dat in de rivieren klatert, en door 
het oerwoud stroomt, dat velden vruchtbaar maakt en 
overal leven brengt. 

Ik wil als het water zijn, d at al wat vies is wast, Dat ieder 
mens, hoe die ook heet en heling en bevrijding zoekt, 
weer hoop op toekomst geeft. 

Ik wil als het water zijn, dat alle boten draagt, vol mensen 
en hun lasten, om voor hen allemaal hun lasten te 
verlichten. 

Ik wil als het water zijn, de bron van alle leven, dat alle 
mensen samenbrengt, om samen, overal vandaan, het 
lief en leed te delen. 

God, ik wil als het water zijn, dat in uw richting stroomt, 
om in de wereld, overal, uw opdracht waar te maken: 
meer mens te zijn voor iedereen. 

Gebed uit Thailand 

Mededelingen 
 

Vakantie voorganger 
Gedurende de maand juli heeft onze predikant vakantie. 
Tijdens deze periode kunnen u en jullie voor pastorale 
zorg contact opnemen met ouderling Piet van Vugt  
(06-33174897) 
 
  

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.  

 

 
 Zondag 10 juli 2022 

 



Van belang!             
Op de website van onze kerk zijn de opgenomen 
erediensten en diensten met een bijzonder karakter 
(bijvoorbeeld rouw, - trouw- en doopdiensten) van Kerk 
TV en Kerk Radio terug te bekijken en te beluisteren via 
Kerkdienst Gemist. Vooral beeldmateriaal is erg 
privacygevoelig. De periode waarin de opnames van de 
reguliere en bijzondere vieringen zijn terug te 
kijken/beluisteren is aangepast: 

· Vanaf 1 juli wordt zowel het beeld- als het 
geluidsbestand twee weken ná de opname automatisch 
weer verwijderd. 

Breicafé 
Het breicafé houdt vakantie van 21 juli tot en met 11 
augustus. Vanaf donderdag 18 augustus is iedereen weer 
van harte welkom tussen 13.30 en 16.00 uur. 
 

Bloemen 
Wie wil er op een zondag een keer een bloemetje 
verzorgen op de liturgische tafel? Ik ben even uit de 
roulatie in verband met een nieuwe heup.  
Het gaat om zondag 17, 24 en 31 juli en 14 en 21 augustus.  
Na de kerkdienst neem je het bloemetje mee naar huis, 
dan kun je er daar verder van genieten! 
Laat me even weten als je wilt: h.d.peuter@hccnet.nl of 
bel me 402318. Groet Hanneke de Peuter 
 

Radio Zonneschijn 
Donderdag 14 juli word de uitzending verzorgd door 
Hillebrand en Hans. Team Radio Zonneschijn. 

Slotlied: 

“Ga maar gerust” 

Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan                        
Ik ben je baken, ook in de diepe nacht              
Ik ben de stem, die steeds in jou zal opstaan            
Ik ben de hand, die op je vriendschap wacht           
Ik ben het licht dat voor je voeten uitgaat                               
Ik ben de wind waardoor je adem haalt 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan           
Ik ben de zon, waardoor het donker knielt            
Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt opstaan                
Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel           
Ik ben het lied, dat fluistert in de bomen           
Ik ben de dag, die schemert in je droom 
 
Ga maar gerust, want Ik zal met je mee gaan           
Ik ben de liefde, die een mens je schenkt                
Ik ben de hoogste toon, die je kunt aanslaan          
Ik ben de verte, die verlangend wenkt            
En, kom je thuis, de laatste mist verdwenen        
ben Ik de hand, die al je tranen wist. 
 
Tekst: Sytze de Vries, 
 

 

 
U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: 
http://www.gknieuwendijk.nl/ 
 
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren 
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Heidi Oldenburg 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 

http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl

