ZONDAGSBRIEF- 461; 17 januari 2021
De ochtenddienst van 17 januari
(9:30 uur)
Ontmoetingsdienst. Thema: Hamsteren of hopen?!
Tekst: Exodus 16: 1-12 (de gave van het manna)
Voorganger: Ds. E. Rijks uit Twello
Geen organist, alle muziek via opnames
Collectes:
1. iSTEPup; 2. Kerk; 3. Interieurfonds
De ochtenddienst van 24 januari
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Leprazending; 2. Kerk; 3. Zending
De kerk dicht tot en met 14 februari
Omdat Nederland tenminste tot 9 februari in verlengde lockdown
is, heeft het moderamen besloten alle kerkdiensten tot en met 14
februari alleen online (www.kerknijbroek.nl) aan te bieden.
Collectes
Wat te doen met de collectes als u de dienst volgt via internet?
Bij de uitleg van diaconale doelen staat telkens het gironummer
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.
Vacature wijkouderling
De kerkenraad is verheugd u mee te kunnen delen dat Wendy
Keizer, Kampweg 3, bereid is wijkouderling te worden in de
vacature van Jan Vorderman. Indien er geen wettige bezwaren
bij de kerkenraad worden ingediend zal zij bevestigd worden op
zondag 14 maart.
Collecte 17-1: Stichting iSTEPup – student Hastings
Stichting iSTEPup financiert studiebeurzen aan jongeren in
ontwikkelingslanden, die verpleegkundige, verloskundige, arts of
apotheker willen worden, maar zelf geen financiële middelen

hebben om die opleiding te betalen. iSTEPup wil een toekomst
geven aan dit talent, zodat zij later veel kunnen betekenen voor
de mensen en de gezondheidszorg in hun eigen land. Inmiddels
ondersteunt iSTEPup 13 studenten in zes landen!
Eén van de studenten 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 studeren!
Er is wat vertraging doordat onderwijs uitviel door corona, maar
Hastings hoopt in februari 2021 de laatste tentamens voor zijn
tweede jaar te doen. Daarna begint zijn derde en laatste jaar. Hij
hoopt af te studeren in het voorjaar van 2022! Meer informatie en
ook foto’s van Hastings Dyson kunt u vinden op de website
www.i-step-up.com. Voor giften: NL88 ABNA 0814002315 ten
name van Stichting iSTEPup.
Diaconale collecte 24 januari: Leprazending
Lepra wordt veroorzaakt door een bacterie die vooral de huid en
de zenuwen aantast die net onder de huid liggen. Leprazending
is een internationale christelijke organisatie tegen Lepra.
Zij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan
en streeft er naar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken
voor mensen die zich verstoten voelen. Leprazending gaat
verder dan medische zorg. Zij wil patiënten een nieuw leven
bieden door opleidingen te verzorgen en microkredieten te
verstrekken. Leprazending Nederland is onderdeel van het
internationale netwerk van The Leprocy Mission International,
dat 171 projecten ondersteunt in 28 landen in Azië en Afrika. Zij
hebben ruim tweeduizend veldwerkers en werken nauw samen
met gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere
ontwikkelingsorganisaties. Een gift kan overgemaakt worden op
rekeningnummer: NL 49 INGB 0000 889 889.
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

