
 

 
 

      

  

Z O N D AG S B R I E F   

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 38e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 19 september 2021 Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Prop. A. van Kralingen, Ridderkerk Ds. P.J. Droogers, Werkendam 

Organist                 Dhr. P. Veen M. Temminck 

Koster Dhr. J. van Oord Dhr. J. van Oord 

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

Introïtus/schoollied Dankuwel voor de sterren.. 1,3 en 5 Psalm 25: 2 

 
 
Bij de diensten 
Allen weer van harte welkom in de erediensten van deze zondag. Vanmorgen hoopt voor te gaan 
dhr. A. van Kralingen uit Ridderkerk en in de avonddienst ds. P.J. Droogers uit Werkendam. Allen 
gezegende diensten toegewenst onder het Woord van God, ook diegenen die thuis met ons verbon-
den zijn! 
 
 
Omzien naar 
Laten we bidden en danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
-  Voor een ieder die te maken heeft met ziekte, pijn, eenzaamheid, zorgen en verdriet.  
 Wij dragen hen op aan onze Vader, Die uw zorgen en pijn kent. 
 Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met 
mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. ( Psalmen 23 : 4 ) 
 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar dhr. H. van Elzelingen,  
Buitenkade 11A. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
 
Jarige 
Vandaag viert dhr. D.G. de Ruijter, Singel 18 zijn verjaardag. Op 20 september is mw. C.G. den 
Hollander – Biesheuvel, Van der Steltstraat 5 jarig en op 24 september  is dhr. J.H. de Wit, Hoek-
kampstraat 13 jarig.  Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods 
zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
 
Jongerendienst “Under pressure” 
Voel jij het ook, die druk? De druk van anderen? Misschien wel vanuit de mensen die dichtbij je 
staan of uit je verdere omgeving. We kunnen verkeerde keuzes maken onder groepsdruk, omdat we 
bang zijn dat we er anders niet bij horen. Hoe kunnen we in de wereld van tegenwoordig nog onze 
eigen identiteit behouden en sterk in onze schoenen staan? Arie van Es gaat ons in dit thema mee-
nemen. 
Daarnaast mogen we weer samen zingen en hopen dan ook Gods naam te kunnen prijzen met 
prachtige liederen. 
We hopen je te zien op 3 oktober om 18.30 uur in de Hervormde kerk in Nieuwendijk! Vergeet je 
niet aan te melden via onze website. 
 
Versterking gezocht! 
We zijn nog op zoek naar 1 of 2 nieuwe leden voor de jongerendienstcommissie. Lijkt dit je wat of 
zou je meer hierover willen weten? Meld je dan vooral bij een van de commissieleden: Femke de 
Vries, Imke Dekker, Tim de Poorter en Kirsten de Rover. 
 



 
 

 
 
De verkoopcommissie 
Beste gemeenteleden en andere geïnteresseerden. 
Wegens de beperkingen door het corona virus kan de verkoopdag ook dit jaar niet doorgaan. 
Nu willen wij het op een andere manier invullen,  
zodat u toch in de gelegenheid bent om iets te bestellen. 
“Het wordt nu september actie maand.” 
Hierbij een lijstje wat u kunt bestellen en bij wie. 
Lia Vonk Noordergraaf tel. 0183 504601 
Appeltaarten, sappen en jammen. Ook kersen en peren op sap. 
Mooie mandjes met sappen en jammen van af €8,--. Mooi om cadeau te geven ! 
Schorten en poppenkleertjes (baby born) in verschillende maten. 
Nu ook appelpunten!!! 
Mieke de Graaf tel. 0183 403641. 
Mooie kaarten, voor beterschap felicitaties condoleance enz. 
Marina Schermers tel. 06 14580154. 
Appel cake en chocolade cake. 
Leny Stolk tel. 0183 401871. 
Zelf gebreide sokken. 
Annie van Hemert tel. 0183 401242. 
Cake, boterkoek, vogel voederhuisjes en pindakaaspothouders Ook jammen en sappen. 
Dit alles is in overleg te bestellen. Ook in overleg thuis te brengen en/of op te halen. 
En de opbrengst is voor de kerk. 
Gemeente zijn doen we samen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rooster zondag 26 september 2021 
Voorganger   10.00 uur  Prop. C. Westerink, Middelharnis 

18.30 uur  Ds. M.H. Vastenhout, Eethen 
               
Kinderoppas      Chantal en Sem 

     

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://www.hervormdnieuwendijk.nl/

