
 

 
 

      

  

Z O N D AG S B R I E F   

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 36e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 5 september 2021   Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. E. Gouda, Nieuw-Lekkerland Ds. J. de Wit, Jaarsveld 

Organist                 Dhr. P. Veen Mw. N. van Gils-Temminck 

Koster Dhr. H. van Daalen Dhr. H. van Daalen 

Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk  

Introïtus/schoollied Lied 288 uit het nieuwe Liedboek - 
Goedemorgen, welkom allemaal 

 

 

Bij de diensten 
Hartelijk welkom allemaal in de beide erediensten van deze zondag, ook diegenen die 
thuis met ons verbonden zijn. Vanmorgen hoopt voor te gaan ds. E. Gouda uit Nieuw- 
Lekkerland en in de avonddienst ds. J. de Wit uit Jaarsveld. Allen gezegende diensten  
toegewenst onder het Woord van God! 
 
 
Omzien naar 
 Laten we bidden en danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anders-
zins: 
-Voor fam. Den Dunnen, Corrie verblijft merendeel in bed, haar krachten verminderen 
zienderogen. 
 Laten we blijven bidden voor Jan en Corrie. 
-Ook alle andere gemeenteleden die zorgen, ziekte, pijn en verdriet meedragen, dragen 
wij op aan Onze Vader. 
 We mogen weten dat; God ons een toevlucht en kracht is. Hij is in hoge mate een hulp 
gebleken in benauwdheden. 
 ( Psalm 46: 2 ) 
 
 
Zingen tijdens de diensten 
Een behoorlijk aantal coronamaatregelen is inmiddels versoepeld. De bestaande maatre-
gelen zijn in de kerkenraadsvergadering van afgelopen woensdag besproken. Vanaf zon-
dag 12 september willen we als gemeente weer gaan zingen tijdens de kerkdiensten. Alle 
psalmen en liederen mogen meegezongen worden, er zijn geen beperkingen meer.  
Een aantal maatregelen blijft voorlopig nog wel van kracht. Zo blijft het nodig u aan te mel-
den voor de diensten, ook al denkt u dat er plaats genoeg is. Aanmelden kan via de web-
site van de kerk of via Peter den Dekker, tel 0183 409187. Verder vragen we u om thuis te 
blijven als u klachten heeft. Zodra er meer versoepelingen mogelijk zijn, wordt dat via de 
zondagsbrief en het kerkblad aangekondigd.  
 
 
Tienernevendienst 
Vandaag is het de eerste tienernevendienst van het nieuwe seizoen. Iedereen onder de 16 
jaar op 
het voorgezet onderwijs is weer welkom. Tot zo meteen!          Jan, Peter en René 
 
 
 
 



 
 

 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar dhr. L.C. de Groot, 
Singel 2.  
Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
 
Jarige 
Dhr. L.C. de Groot, Singel 2, is vandaag, 5 september, jarig. Mw. G. Pruissen – Millenaar, 
Schans 27a te Werkendam viert op 11 september haar verjaardag.  Van harte gefeliciteerd, 
een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
 
Startdag 
Op zaterdag 11 september hebben we weer een leuke startdag georganiseerd. Deze dag 
is voor kinderen vanaf 4 t/m 16 jaar. De dag begint om 9.30u, en is om ongeveer 18.00u 
afgelopen. Wat we precies gaan doen, houden we nog een stukje als een verrassing, maar 
we kunnen al wel vertellen dat we ‘s middags een super coole zeskamp gaan doen. Voor 
eten en drinken wordt gezorgd. De kosten voor deze dag zijn € 3,50 per kind. Dus geef je 
snel op, voor 8 september! Dat mag naar marleengeluk93@gmail.com o.v.v. je naam en 
leeftijd. We hopen jullie dan weer te zien, en we hopen dat we er weer een leuk seizoen van 
kunnen gaan maken! 
 
 
Verkoopcommissie 
“september actiemaand.” 
O ja, we verkopen ook appelpunten. 
Gebakken door onze vaste appelpuntbakkers. 
Te bestellen bij Lia Vink Noordergraaf tel.nr. 0183 504601 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rooster zondag 12 september 2021 
Voorganger   10.00 uur  Prop. A. van Kralingen, Ridderkerk 

18.30 uur  Ds. C. Hendriksen, Woudrichem 
               
Kinderoppas     Bertha en Jitske 

     

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst! 
Redactie: Onno en Ineke Schouten, Hankse Buitenkade 47, Nieuwendijk, tel: 06 16348558 of via e-mail: zondagsbrief.hgn@gmail.com   
Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur   Website kerk: www.hervormdnieuwendijk.nl    

http://tel.nr/
http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

