ZONDAGSBRIEF- 460; 10 januari 2021
De ochtenddienst van 10 januari
(9:30 uur)
Aftreden en bevestiging ambtsdragers; alleen via internet
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Dorcas; 2. Kerk; 3. Jeugdwerk
De ochtenddienst van 17 januari
(9:30 uur)
Ontmoetingsdienst; alleen via internet
Voorganger: Ds. E. Rijks uit Twello
Geen organist, alle muziek via opnames
Collectes:
1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds
De kerk dicht tot en met 19 januari
Omdat Nederland in lockdown is, heeft de kerkenraad besloten
alle kerkdiensten tot en met 17 januari alleen online plaats te
laten vinden. De kerk is dus de komende weken dicht, maar u
bent van harte uitgenodigd de diensten te volgen via onze
website www.kerknijbroek.nl
Ontmoetingsdienst 17 januari
Het klinkt vreemd: Een ontmoetingsdienst zonder elkaar in de
kerk te kunnen ontmoeten. Toch bereiden de commissie
ontmoetingsdiensten en ds. Emma Rijks een laagdrempelige en
toegankelijke dienst voor, waarbij alle muziek en zang ontleend
wordt aan speciaal uitgekozen youtube-filmpjes. Een
hedendaagse ontmoeting met het geloof en onze Heer en
wellicht stof voor een goed gesprek met huisgenoten en andere
bekenden na afloop. Komt er toch nog ontmoeten van!
Collectes
Wat te doen met de collectes als u de dienst volgt via internet?
Bij de uitleg van diaconale doelen staat telkens het giro-nummer
van de organisatie zelf. U mag ook overmaken aan onze
diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie prot.
gemeente te Nijbroek). Vermeld u dan voor welke zondag/organisatie het bestemd is? De collectes voor de kerk en voor ‘de
derde collecte’, die we anders aan de deur houden, kunnen naar
NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Prot. Gem. te Nijbroek.

Diaconale collecte 10 januari: Dorcas
Dorcas komt in actie voor mensen in armoede, ongeacht hun
religie, ras of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs
25: 31-46 om te zorgen voor de armen en verdrukten werkt
Dorcas al 35 jaar aan hulp-en ontwikkelingsprojecten in OostEuropa, het Midden-Oosten en Afrika. Dorcas heeft 175 projecten in 17 landen en zij hebben 25 winkels in Nederland waar
tweedehands spullen worden verkocht die niet geschikt zijn voor
het buitenland. Van de opbrengst ondersteunt Dorcas de projecten in het buitenland. Een gift kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL04 RABO 0106 2500 00. Maar u mag het ook
overmaken op de diaconie rekening: NL45 RABO 0111 0490 16.
Diaconale collecte 17 januari: iSTEPup
Stichting iSTEPup geeft studiebeurzen aan jongeren in
ontwikkelingslanden, die verpleegkundige, verloskundige, arts of
apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen
hebben om hun opleiding te betalen. Zo geeft iSTEPup een
toekomst aan dit talent en kunnen zij later in hun beroep veel
betekenen voor de mensen in hun eigen land. Inmiddels
ondersteunt iSTEPup 12 studenten en zijn 2 studenten
afgestudeerd.
Een van de studenten die nog studeert is Hastings Dyson
uit Malawi. Hij wil graag verpleegkundige/broeder worden, maar
zijn ouders verdienen met hun boerderij niet genoeg geld om zijn
hele studie te betalen. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij
toch zijn diploma halen.
Meer informatie op de website www.i-step-up.com Voor
giften: NL88 ABNA 0814002315 t.n.v. Stichting iSTEPup.

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

