ZONDAGSBRIEF-465; 14 februari 2021
De ochtenddienst van 14 februari
(9:30 uur)
Ontmoetingsdienst
Voorganger: Ds. H. van Ark uit Wapenveld
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Noodhulp Ethiopië (Kerk in Actie); 2. Kerk;
3. Jeugdwerk
De ochtenddienst van 21 februari
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. J.R.J. Lammers uit Beekbergen
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Stichting Handen samen voor Angola; 2. Kerk;
3. Interieurfonds
De kerk dicht tot en met 28 februari
Omdat Nederland tenminste tot 2 maart in verlengde lockdown
is, heeft het moderamen besloten in ieder geval alle kerkdiensten
tot en met 28 februari alleen online (www.kerknijbroek.nl) aan te
bieden. Hoe het daarna gaat, moeten we nog afwachten.
Ontmoetingsdienst 14 februari: Valentijn in de kerk?!
Op 14 februari is er weer een ontmoetingsdienst voor jong en
oud. Al ontmoeten wij elkaar nu niet in het kerkgebouw, dan toch
ontmoeten wij God en elkaar door dezelfde kerkdienst te beleven
via internet, en er eventueel later op terug te komen als wij
elkaar zien of spreken. Het thema past bij de datum: 14-2,
Valentijnsdag. Op die dag laten mensen elkaar hun liefde
merken. Doet de kerk daar ook aan? Dominee van Ark uit
Wapenveld zal met ons nadenken over het thema ‘Valentijn in de
kerk?!’, over de liefde in de kerk aan de hand van 1 Johannes 4.
Collectes
Wat te doen met de collectes als u de dienst volgt via internet?
Bij de uitleg van diaconale doelen staat een gironummer. 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? Voor andere collectes:
NL85 RABO 0347 6024 87, t.n.v. Prot. Gem. te Nijbroek.
Diaconale collecte 14-2: Noodhulp Ethiopië
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms

juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan, vee sterft en
waterbronnen drogen op. Samen met de Kerk van Ethiopië helpt
Kerk in Actie de meest kwetsbare inwoners met noodhulp. Maar
nóg beter is het noodhulp te voorkomen. Daarom krijgen boeren
landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn
tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren geld
verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de
oogst tegenvalt. Uw gift kunt u overmaken op NL 89 ABNA 0457
457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Ethiopië, of via onze kerk.
Diaconale collecte 21-2: “Handen samen voor Angola”
De Stichting is in 2017 ontstaan na bezoeken aan Angola
(Afrika). Hulp bleek zeer noodzakelijk: “Al binnen enkele dagen
ontmoetten we Alice, een meisje met TBC, die ernstig ondervoed
was. We konden en mochten haar helpen. Ook kwamen we in
aanraking met Mama Madeleine; een vrouw die in haar eentje
zorgde voor 55 weeskinderen. We kwamen in contact met
malariapatiënten, waaronder een meisje van 4 maanden. Het
geloof, de hoop en moed van dit volk zette ons tot denken. Maar
ze kunnen het niet alleen.” De naam ‘Stichting handen samen
voor Angola’, drukt samenwerking uit. Maar ook om voor deze
mensen te bidden. De situatie in Angola met malaria, TBC, gele
koorts, ondervoeding en de gevolgen van de burgeroorlog van
eind jaren ’90, bepalen het dagelijkse leven. Hoewel het land
grondstoffen heeft, leeft een groot deel van de mensen in
armoede. De stichting uit Oene steunt een bejaardenhuis, een
weeshuis en deelt voedselpakketten uit. Vorig jaar werden met
de lockdown maar liefst 100 gezinnen voorzien van een
voedselpakket. Wilt U ook uw Steentje bijdragen? Dat kan! Geld
overmaken kan naar: NL77 RABO 0322 5400 62.
Potgrond-actie Loamnes
In het artikel over de pot-grond actie in het kerkblad van februari
is in het banknummer één cijfer verkeerd. Het juiste nummer is:
NL79 RABO 0311 623 549 t.n.v. St. Vrienden van Loamnes
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

