ZONDAGSBRIEF- 455; 6 december 2020

De dienst van 6 december
(9:30 uur)
e
Doopdienst en 2 Advent; alleen voor genodigden
Voorganger: Ds. Th. van Staalduine
Organist
Aart Stenfert
Collectes:
1. Wilde ganzen; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie
De dienst van 13 december
(9:30 uur)
3e Advent
Voorganger: Ds. H. van Ark uit Wapenveld
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. S.O.S. Kinderdorpen; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk
Mondkapjes bij het lopen in de kerk
Vanwege de scheiding van Kerk en Staat legt de overheid de
kerk geen verplichtingen op. Maar de Protestantse Kerk in
Nederland (PKN) volgt wel zo veel mogelijk de adviezen van de
overheid op. In openbare gebouwen geldt vanaf 1 december een
mondkapjes-plicht. Het dragen van een mondkapje bij
binnenkomst en uitgaan van de kerk is dus wel zo logisch. Als u
uw zitplaats heeft gevonden, kan het kapje af. In de kerk van
Nijbroek volgen we vanaf deze zondag 6 december deze lijn.
Mondkapje mee naar de kerk dus.

Kindernevendienst
Zolang de Corona-maatregelen duren, is er geen
kindernevendienst.
Doopdienst 6 december
De doop is aangevraagd door Allard en Jedidiah van Dijk-Moser,
Korte Breestraat 6, Voorst, voor hun dochter Eloïse Leonora van
Dijk, geboren op 18 augustus. Vanwege de corona-beperkingen
is deze doopdienst op 6 december alleen voor genodigden. De
rest van de gemeente kan het volgen via de livestream.
Diaconale collecte 6 december: Wilde Ganzen
Stichting Wilde Ganzen is een van oorsprong protestantse
organisatie, die wil bijdragen aan een beter leven voor mensen
die in armoede leven. De stichting stelt mensen in staat om
initiatieven ter bestrijding van armoede zelf uit te voeren. Wilde
Ganzen werft fondsen en levert kennis en begeleiding. Zij
steunen wereldwijd jaarlijks rond de vijfhonderd praktische en
kleinschalige projecten, vooral in ontwikkelingslanden. Dit
kunnen projecten zijn voor bijvoorbeeld basisonderwijs, gelijke
rechten voor vrouwen, landbouw, ziektepreventie of schoon
water. Voor giften: NL53 INGB 000 00 40 000.
Diaconale collecte 13 december: S.O.S. kinderdorpen
S.O.S. Kinderdorpen biedt hulp aan kwetsbare kinderen in 135
landen, ook in oorlogsgebieden. Kinderen zonder ouders of
zonder een veilig thuis worden opgevangen in een S.O.S.
Kinderdorp, want, S.O.S. Kinderdorpen begint bij de basis: een
liefdevol thuis en veilige familie voor ieder kind. Verder bieden zij
onderwijs aan, gezondheidszorg, noodhulp en sociale hulp.
Voor giften: NL90 INGB 000 000 7733.

Contactgegevens predikant prot. gem. Nijbroek:
Ds. T.J.S. van Staalduine, Dorpsplein 12, 7397 NH
Nijbroek;  0571-842188; predikant@kerknijbroek.nl
Onze gemeente op internet: www.kerknijbroek.nl

