
 

 
 

      

  

Z O N D AG S B R I E F   

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 42e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 17 oktober 2021       Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. J. Haeck, Zeist Ds. J. Domburg, Aalst 

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

Koster Dhr. W. Boterblom Dhr. W. Boterblom 

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

Introïtus/schoollied  Psalm 117 

 
 
Bij de diensten 
Allen weer van harte welkom in de erediensten van deze zondag. Vanmorgen hoopt voor te gaan 
Ds. J. Haeck uit Zeist en in de avonddienst ds. J. Domburg uit Aalst. Allen gezegende diensten 
toegewenst onder het Woord van God, ook diegenen die thuis met ons verbonden zijn! 
 
 
Coronamaatregelen in de diensten 
Vanaf zondag 24 oktober laten we als kerk een aantal coronamaatregelen los. De belangrijkste 
verandering is dat we niet langer anderhalve meter afstand zullen aanhouden. We vragen u wel 
om gepaste afstand tot elkaar te bewaren door bijvoorbeeld een plek leeg te laten tussen huishou-
dens. Voor kerkgangers die liever wel anderhalve meter afstand aanhouden, zullen er een aantal 
banken gereserveerd worden. In deze banken is het de bedoeling om 3 plaatsen uit elkaar te zit-
ten. U mag zelf weer een plekje zoeken in de kerk, zonder aanmelding vooraf. Ook bij het uitgaan 
vragen we u om rustig naar buiten te lopen en anderen de ruimte te geven. We vragen u om thuis 
te blijven als u verkoudheidsklachten heeft. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met 
Henk-Jan van den Ham (304547) of met de koster van dienst.  
 
 
Omzien naar 
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
-Voor Mevr. W.E. Dekker- Meyer, Rijksweg 109-203, 4255GH, Nieuwendijk.  
Zij heeft een groot verdriet om haar dochter, die op 55 jarige leeftijd is overleden. 
We bidden allen de nabijheid van God toe, die eenzaam en rouw dragend zijn. 
 
Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw 
van de Almachtige. Ik zeg tegen de Heere: Mijn toevlucht en mijn burcht, 
mijn God, op Wie ik vertrouw! ( Psalm 91: 1,2 ) 
 
 
Jarige 
Vandaag viert mw. A.M. Groeneveld – Dekker, Rijksweg 109-207, haar verjaardag en op 22 okto-
ber is mw. A. de Boer – Reitsma, Amaryllishof 18, jarig. Beide van harte gefeliciteerd, een fijne dag 
met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. Groeneveld-Dekker, 
Rijksweg 109-207. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
 
 
 



 
 

 
 
Radio Zonneschijn 
Er kan weer digitaal aangevraagd worden. De verzoekjes kunnen tot MAANDAG 17.00u aangele-
verd worden en in de bussen gedaan worden in het Steunpunt, Dijkhuis en in beide kerken. 
Team Radio Zonneschijn. 
 
 
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! 
 
 
Bijbelkring 
Het is alweer een jaar geleden dat door de verscherpte coronamaatregelen de Bijbelkringavonden 
o.l.v. ds. N.M. van Ommeren abrupt geen doorgang meer konden vinden. Op verzoek van de ker-
kenraad wil ondergetekende sámen met ú heel graag de draad van de Bijbelstudie weer oppakken! 
D.V. woensdag 27 oktober a.s. hopen we onze eerste kringavond van het nieuw seizoen te houden. 
We willen daarbij als leidraad het aansprekende boekje van ds. René van Loon, “Bouwers in de 
eerste gemeenten, Bijbelstudies over mensen rondom Paulus”, gebruiken. 
Déze zondag en ook volgende week zondag liggen in de hal van de kerk fotokopieën klaar van het 
hoofdstuk over Apollos dat we de 27e willen gaan behandelen. Niet alleen bedoeld voor de trouwe 
kringleden, maar voor iedereen die er serieus over na wil denken om aan de Bijbelkring deel te gaan 
nemen! 
Juist de dankbaarheid dat we ná zo’n lange en zeer moeilijke periode – vanwege het coronavirus – 
onze gemeente-activiteiten weer mogen opstarten, mag voor ons allemaal gemeentebreed een sti-
mulans zijn om aan één of meer van de door-de-weekse vormen van gemeente-zijn deel te gaan 
nemen! De Bijbelkring is daar een onderdeel van! 
Graag tot volgende week woensdag om 20.00 uur in ‘De Ark’! 
 
Jan Noordam 
 
 
 
 
 
 
Rooster zondag 24 oktober 2021 
Voorganger   10.00 uur  Ds. P.J. Droogers, Werkendam 

18.30 uur  Ds. A.J. van den Herik, Dordrecht 
               
Kinderoppas      Jannie 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://www.hervormdnieuwendijk.nl/

