ZONDAGSBRIEF-515; 16 januari 2022

Kerkdiensten tenminste tot en met 16 januari
ALLEEN ONLINE via www.kerknijbroek.nl
De ochtenddienst van 16 januari
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. J. Lammers uit Beekbergen
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. iSTEPup; 2. Kerk; 3.Interieurfonds

De ochtenddienst van 23 januari
(9:30 uur)
Voorganger: Ds. Th.J.S. van Staalduine
Organist:
Allard van Dijk
Collectes:
1. Leprazending; 2. Kerk; 3. Zending
16 januari online
Het kan zijn dat de regering op 14 januari versoepelingen heeft
aangekondigd in de corona-maatregelen, maar in verband met de
korte termijn tussen vrijdagavond 14 januari en zondagmorgen 16
januari heeft de kerkenraad besloten in ieder geval deze dienst nog
alleen online aan te bieden.
Dienst 16 januari: Gewoon Bijzonder
De dienst van deze zondag staat op het rooster als een
“ontmoetingsdienst”. Echt fysiek ontmoeten zit er echter helaas niet
in. Ook deze dienst is vanwege de corona-maatregelen alleen online
mee te maken. Maar de ontmoetingsdienst-commissie maakt er toch
gewoon iets bijzonders van met het thema: Gewoon Bijzonder.
Als je maar lang genoeg jezelf blijft word je vanzelf bijzonder. Wie
kent deze uitspraak niet?! Dat zou je ook kunnen zeggen van het
Bijbelverhaal waarin water in wijn veranderde. Als water was het
maar heel gewoontjes, maar toen het in wijn werd veranderd ineens
erg bijzonder! Geldt deze uitspraak ook niet voor onszelf? Soms
kunnen hele normale situaties ineens toch heel bijzonder worden.
Een simpel gesprekje met je oudere buurman over het weer dat
ineens bijzonder wordt als hij aangeeft dat zo’n moment een
lichtpuntje in zijn eenzame bestaan is.
Zondag 16 januari is het Kanazondag. Op deze zondag gaat
het in de kerkdienst vaak over de bruiloft in Kana (Joh. 2). Jezus
verrichtte daar zijn eerste wonder door water in wijn te veranderen.
Ds. Lammers uit Beekbergen zal ons daar meer over vertellen
tijdens de online ontmoetingsdienst. We starten om 9.30 uur via
www.kerknijbroek.nl onder het tabblad kerkdiensten.
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Diaconale collecte 16 januari: iSTEPup voor 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 mensen en
gezondheidszorg in hun eigen land. Momenteel ondersteunt
iSTEPup 16 studenten in 7 landen! Eén van de studenten is Hastings
Dyson uit Malawi. Dankzij de collectes in Nijbroek kan hij het diploma
voor verpleegkundige halen! Hij is bezig aan zijn derde en laatste
jaar en hoopt in de lente van 2022 af te studeren. Meer informatie en
ook foto’s van Hastings Dyson kunt u vinden op de website www.istep-up.com . Giften voor deze stichting via rekening-nummer NL88
ABNA 0814 0023 15 ten name van Stichting iSTEPup.
Diaconale collecte 23 januari: Leprazending
Leprazending is een internationale christelijke organisatie die lepra
bestrijdt. In de strijd wordt de individuele patiënt niet vergeten, en
wordt hij of zij behandeld met aandacht en liefde. Leprapatiënten
worden vaak gediscrimineerd en buitengesloten. De organisatie wil
deze mensen juist medisch, sociaal en geestelijk bijstaan. Op die
manier wordt Gods liefde uitgedragen.
Lepra is een eeuwenoude aandoening. Lepra is een besmettelijke
ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Mycobacterium leprae.
Broos en kwetsbaar, zo kan je mensen die getroffen zijn door lepra
omschrijven. Vaak hebben mensen met lepra – door te late hulp –
handicaps en beschadigingen aan hun lichaam. Lepra, ook wel
melaatsheid, ontwikkelt traag en tast het oppervlakkige zenuwstelsel
aan. Met een klein, maar efficiënt team in Nederland met acht
(parttime) medewerkers en vele vrijwilligers geven ze mensen met
lepra nieuwe hoop. Leprazending heeft ruim tweeduizend nationale
en internationale veldwerkers en werkt nauw samen met
gemeenschappen, kerken, plaatselijke overheden en andere
ontwikkelingsorganisaties. Een gift voor de Leprazending kan
overgemaakt worden op rekeningnummer NL 49 INGB 0000889 889
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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.

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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