ZONDAGSBRIEF-508; 28 november 2021

De ochtenddienst van 28 november
(9:30 uur)
1e Advent/Doopdienst. ALLEEN VOOR GENODIGDEN
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Aart Stenfert
Collectes:
1. Hospice Casa Vera; 2. Kerk; 3. Zending
De ochtenddienst van 5 december
(9:30 uur)
e
2 Advent
Voorganger: Ds. J.R. Lammers uit Beekbergen
Organist:
Ali Visser
Collectes:
1. Rudolphstichting; 2. Kerk; 3. Onderhoud pastorie
Doopdienst 28 november
Op 31-10 werd de doop uitgesteld van Job Koers, zoon van Leroy
Koers en Johanne Veldwijk en van Tessa Bronsink, dochter van
William en Rinske Bronsink-Keizer. Job lag toen in het ziekenhuis.
Intussen gaat het weer goed met hem en daarom hopen wij beide
kinderen te dopen in de ochtenddienst van 28-11. In verband met
deze doopdienst is de Avondmaalsdienst (die in het kerkblad nog op
deze datum stond) uitgesteld tot 12-12. De doopdienst zal vanwege
de corona-maatregelen alleen voor genodigden zijn. Wie wil kan de
dienst thuis via de livestream volgen. Het is een offer dat wij moeten
brengen om de direct betrokkenen voor te kunnen laten gaan.

Kindernevendienst
Iedere zondag is er onder de preek kindernevendienst voor de
kinderen van de groep 1-8, met uitzondering van de zondagen
waarop het Heilig Avondmaal wordt gevierd.
Corona-maatregelen bij kerkdiensten
De belangrijkste regels zijn:
a. met mondkapjes op ons verplaatsen in de kerk. Kerkgangers
mogen het kapje afdoen als ze zitten.
b. We houden anderhalve meter afstand met behulp van de bekende
bordjes. Mensen van één huishouden mogen naast elkaar zitten.
N.B.: Op de eerste zondag van de maand en bij bijzondere diensten
drinken wij in gewone tijden koffie na de dienst in De Arend. Deze
bijeenkomsten in De Arend gaan tot nader order niet door.
Voorganger op 5 december: ds. Jan Lammers
In het kerkblad van november staat dat op 5 december de huidige
predikant van Nijbroek, ds. Van Staalduine voorgaat. Maar dat was
een vergissing. Er komt een ander vertrouwd persoon op de kansel
staat: Ds. Jan Lammers, onze vorige predikant.
Diaconale collecte 28 november: Hospice Casa Vera
Hospice Casa Vera verhuisde in april 2020 van Oene naar de
Quickbornlaan 13 in Epe. Het hospice maakt onderdeel uit van de
Stichting Vrijwillige Hulpdienst De Kruimelschaar te Epe. Hospice
Casa Vera is een bijna-thuis-huis voor mensen in de laatste fase van
hun leven. Voor hen bij wie de zorg thuis niet meer mogelijk is biedt
het hospice een warm alternatief. De medische zorg wordt verleend
door de thuiszorg en huisartsen. Ook werken er gemotiveerde
vrijwilligers die het welzijn van de gasten verzorgen en de naaste
familie ontvangen.
Een gift kan overgemaakt worden op banknummer: NL19 ABNA 060
460 7814 t.n.v.Stichting Vrienden van de Kruimelschaar te Epe o.v.v.
hospice Casa Vera.
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Diaconale collecte 5 december: De Rudolph Stichting
De Rudolphstichting zorgt, samen met een trouwe kerkelijke
achterban en donateurs, al meer dan honderd jaar ervoor dat
Jeugddorp De Glind een plek is waar kinderen en jongeren in
gezinsverband kunnen wonen en deel uitmaken van de
dorpsgemeenschap. In Jeugddorp De Glind vinden kinderen en
jongeren weer een veilig thuis in een leefomgeving die hen biedt wat
ze nodig hebben voor herstel en ontwikkeling. De Rudolphstichting
steunt kinderen, gezinshuizen en algemene dorpszaken.
Hun werk is van groot belang voor uithuisgeplaatste kinderen.
Hierdoor, en door uw steun, krijgen deze kinderen weer de ruimte
om zich te ontwikkelen en alle kansen om aan hun toekomst te
werken. U kunt uw steentje bijdragen door een gift over te maken op
bankrekening NL60RABO0150002297.
Collectes
Bij de diaconale doelen staat op elke zondagsbrief een banknummer. U mag voor dat doel en de Zendingscollectes ook overmaken
aan onze diaconie (NL45 RABO 0111 0490 16 t.n.v. Diaconie Prot.
Gemeente te Nijbroek), o.v.v. het doel. Voor de Kerkcollectes: NL85
RABO 0347 6024 87, t.n.v. Protestantse Gemeente te Nijbroek.
Reserveren voor de Kerstdienst
Met Kerst zijn we gewend dat de kerk vol zit. Maar met ‘de
anderhalve meter’ kunnen we maar 50 kerkgangers ontvangen.
Daarom heeft de kerkenraad op 24 november besloten dat
1. De beide Kerstdiensten in de kerk (anders dan in 2020) wèl
doorgaan met een maximum van 50 kerkbezoekers per keer.
2. Dat ieder die in de kerk de dienst bij wil wonen, daarvoor vooraf
moet reserveren.
Hoe moet u reserveren? Dat kan via scriba Mieke Pannekoek. Geeft
u daarbij aan welke dienst u met hoeveel personen wilt bezoeken. U
kunt ook – indien de gewenste dienst volgeboekt is – aangeven of u
als alternatief naar de andere Kerstdienst wilt gaan. U kunt
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onderstaand invulformulier gebruiken. Reservering voor 21
december via
- mail: scriba@kerknijbroek.nl
- telefoon (bij voorkeur via whatsapp: 06-17312318)
- briefje in de brievenbus van Westererf 24, 7397 PB Nijbroek
- bus bij de kerkingang onder de toren (tijdens kerkdiensten).
Reserveer tijdig. Mochten er teveel inschrijvingen komen, dan zullen
de laatsten helaas bericht krijgen dat ze de dienst via de livestream
thuis zullen moeten volgen.
-----------------------------------------------------------------------------------------Graag bezoekt ondergetekende de Kerstdienst in de kerk van
Nijbroek op
- Vrijdagavond 24 december 2021
- Zaterdagmorgen 25 december 2021
(één aanstrepen)
Naam:
Aantal personen van één huishouden:
Mailadres en/of telefoonnummer:

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
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