
 

 
 

      

  

Z O N D A G S B R I E F   

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 41e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 10 oktober 2021       Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. A. Groeneveld, Lunteren Ds. J. van Dijk, Zeist 

Organist                 Dhr. P. v.d. Meijden Dhr. P. Veen 

Koster Dhr. F. van Os Dhr. F. van Os 

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

Introïtus/schoollied Opw. 77 God kent jou vanaf het 
begin  
 

Psalm 40: 3 

 
Bij de diensten 
Allen hartelijk welkom in de beide diensten van vandaag. In de morgendienst hoopt voor te gaan ds. 
A. Groeneveld uit Lunteren. In de avonddienst ds. J. van Dijk uit Zeist. Allen gezegende diensten 
toegewenst! 
 
Omzien naar 
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
- Voor mevr. K.A. Dekker- Visser, zij is verhuisd naar kamer 115, afd. Guldenroede in Altenahove, 
  Rivierenland 1 4286 DC Almkerk. 
- Fam. Hakkesteeg- Vlot, Bentlaken 21, 4251GS, Werkendam. Mevr. Is ernstig ziek, en zit momen-
teel in een traject van   chemotherapie.  
-Ook voor een elk ander, die te maken heeft met zorgen, moeiten, pijn en verdriet, bidden wij Gods 
nabijheid toe. 
De Heere is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht, 
 voor wie zou ik angst hebben? (Psalm 27: 1) 
 
Bericht van overlijden 
Op zaterdag 2 oktober is in de leeftijd van 86 jaar, overleden broeder Huib Nieuwenhuizen, 
Dijkje 7 4255GX Nieuwendijk. 
We wensen en bidden Adri, Rianne, Corina en Rick, en Gert-Jan en Alies en kleinkinderen van 
harte Gods nabijheid en vertroosting toe. 
De afscheidsdienst heeft afgelopen vrijdag in besloten kring plaatsgevonden. Ds. J.A. Hoogesteger 
is voorgegaan in de afscheidsdienst. 
 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Mw. van Drunen, Rijksweg 
246. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarige 
Mw. A. Dekker, Van der Steltstraat 18, viert op 13 oktober haar verjaardag.  Van harte gefeliciteerd, 
een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Tienernevendienst 
Vandaag is het tienernevendienst. Iedereen onder de 16 jaar op het voorgezet onderwijs is weer 
welkom. Tot zo meteen!                Peter, Rachelle en René 
 
Kerkenraadsvergadering 
De kerkenraad komt bijeen op 13 oktober as. om 19.30 uur in de Arkzaal van het kerkgebouw. 
 
 
 



 
 

Coronamaatregelen in de diensten 
Recent zijn er een aantal coronamaatregelen gewijzigd. Zo is anderhalve meter afstand houden 
afgeschaft en de coronapas ingevoerd. Om iedereen een veilige plek in de diensten te kunnen bie-
den, blijven maatregelen rond de diensten zoals ze nu zijn. U kunt zich via de website aanmelden 
voor de diensten. We vragen mensen die ziek zijn om thuis te blijven. In de kerk houden we ge-
paste afstand van elkaar en zullen we op dit moment ook nog geen handen schudden. De ko-
mende week is er kerkenraadsvergadering en zal besloten worden welke versoepelingen doorge-
voerd gaan worden en op welke manier - daar hoort u binnenkort meer van.  
 
Gebedskring 
17 okt. beginnen we weer met de 2 wekelijkse  gebedskring. De gebedskring begint om kwart over 
negen voor de ochtenddienst. Waar we samen mogen danken en bidden, voor alles wat God voor 
ons deed, doet en wil doen, voor onze naasten en voor wat er in onze levens speelt.  U en jij zijn 
van harte welkom, om met ons mee te bidden. 
 
 
Vakantiebijbelclub 
De herfstvakantie staat weer voor de deur en dat betekent dat er weer vakantiebijbelclub gehou-
den zal worden op dinsdag 19 oktober. Het thema van dit jaar is ‘Duik erin’  
Wij luisteren naar een Bijbelverhaal, gaan zingen en knutselen. 's Middags gaan we nog lekker 
naar buiten!  Of je nu naar de kerk gaat of niet, iedereen is welkom van groep 1 t/m 8! 
Kortom, dit kun en mag je zeker niet missen! 
De dag begint om 10.30u – 15.00u, maar de kerk is al vanaf 10.15u open. De entree is € 2,00 
En neem gezellig een vriend(in) mee! 
We vragen je wel, je even op te geven o.v.v. je naam, leeftijd en het telefoonnummer waarop die 
dag iemand te bereiken is. Je mag een mailtje sturen naar marleengeluk93@gmail.com.  
Dit kan t/m zaterdag 16 okt. Wij hopen jullie dan te zien! 
 
GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2022 Een dagboek voor jong en oud! 
 Misschien bestelt u het boekje elk jaar, maar is dat niet het geval?  
Vier goede redenen om het boekje nu wél te kopen:  
• Het dagboek van de GZB is al generaties lang veel mensen tot zegen geweest.  
• De winst (ruim € 8) wordt besteed aan de wereldwijde verspreiding van het Evangelie. 
 • Elke dag biedt maar liefst twee overdenkingen: één voor volwassenen en één voor jongeren.  
• Met een oplage van 39.500 is ‘Een handvol koren’ het best verkochte dagboek van Nederland. 
Bestellen kan bij de plaatselijke zendingscommissie. Naam contactpersoon:chantal seshie e-mail-
adres:chantal_swart5@hotmail.com of 0623118378  
Het dagboek kost 12.95 en word in december langs gebracht. Betalen kan via een machtiging au-
tomatische afschrijving. 
 
De verkoopcommissie 
“De september actie maand” heeft het mooie bedrag van €1.360,-- opgebracht. 
Heel veel dank aan de mensen die de producten, die we mochten verkopen, hebben gemaakt. 
Dank aan de mensen de ze hebben verkocht. 
Ook aan de mensen die ze hebben gekocht. 
Ook dank voor de giften en fooien die we hebben ontvangen. 
Maar bovendien dank aan God dat we dit mochten doen en konden doen. 
Het was echt “Gemeente zijn doen we samen”. 
 
Rooster zondag 17 oktober 2021 
Voorganger   10.00 uur  Ds. J. Haeck, Zeist 

18.30 uur  Ds. J. Domburg, Aalst 
               
Kinderoppas      Bianca en Deborah 

     

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    
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