ZOND AGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 45e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 7 november 2021 Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Ds. K. Hendriksen, Woudrichem Ds. P.J. Droogers, Werkendam
Organist
Dhr. P. Veen
Mw. N. van Gils-Temminck
Koster
Dhr. J. van Oord
Dhr. J. van Oord
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtus/schoollied Lied 235 Voor alle goede gaven, Heer Psalm 62: 1
Bij de diensten
Allen van harte welkom in de beide erediensten van deze zondag. In de morgendienst hoopt voor te
gaan ds. K. Hendriksen uit Woudrichem. In de avonddienst zal ds. P.J. Droogers uit Werkendam
voorgaan. Gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God!
Omzien naar
Afgelopen week heeft Rosalie Goedhart (Ippelseweg 42a) een ernstig ongeluk gehad. Inmiddels is
zij thuisgekomen uit het ziekenhuis, maar de weg naar herstel heeft de tijd nodig. Marco en Annemarie zijn dankbaar dat het naar omstandigheden redelijk met haar gaat en willen iedereen bedanken voor het meeleven!
Vervanging Jan de Graaf
Jan de Graaf is op dit moment herstellende van een operatie en zal daardoor de komende tijd minder kerkenraadswerk doen. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met Arno Schermers.
Voor overige zaken kunt u contact opnemen het Henk-Jan van den Ham of met scriba Leen de Rover.
Coronamaatregelen
Graag willen we de coronamaatregelen nog eens onder de aandacht brengen. Blijf thuis als u verkoudheidsklachten hebt. Als u wilt, kunt u een mondkapje dragen terwijl u naar uw plaats loopt in
de kerk, terwijl u zit mag het mondkapje af. Houd gepaste afstand van andere kerkgangers door
een of twee plaatsen op te schuiven, of door in een andere bank te gaan zitten. Mocht u anderhalve meter afstand willen houden, neem dan plaats in het deel veel van de kerk waar banken zijn
afgezet. Geef anderen de ruimte als u de kerk verlaat zodat u ook dan gepaste afstand houdt.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Rosalie Goedhart, Ippelseweg
42a. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.
Jarige
Op 7 november viert mw. W. van Drunen-Kant, Amaryllishof 2, haar verjaardag én mw. C. van Elzelingen – Verschoor, Van der Steltstraat 10, is ook op deze dag jarig. Op 8 november is mw. E. van
Bruchem – van Heyst, Rijksweg 67, jarig. En op 11 november viert mw. C.G. van Tilborg-Duister,
Vijverstraat 6, haar verjaardag. Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar!
Catechisatie en ‘on track’
We zijn blij dat we weer kunnen starten met de catechisatie. Deze start op 9 november en zal gehouden worden op de dinsdagavonden door Prop. J.W. Sterrenburg .De eerste groep is van 12
jaar t/m 14 jaar en is van 19.00u tot 19.45u. De tweede groep is van 15 jaar t/m 17 jaar en is van
20.00u tot 20.45u. Ook beginnen we op dinsdagavond 9 november weer met de ‘on track’ avonden. Dit is voor kinderen die in groep 7 en 8 zitten van de basisschool. Deze wordt om de week gehouden van 19.00u tot 19.45u door Hans en Marleen Geluk.
We hopen er zo met elkaar weer een leuk seizoen van te kunnen maken!

Enquête Jeugdraad
Vorige week zijn er enquêtes rondgebracht over het jeugdwerk. Mocht je deze nog niet hebben ingeleverd, willen we graag vragen dit alsnog te doen, zodat we weten wat er in de gemeente speelt.
Groetjes, de jeugdraad.
Tienernevendienst
Vandaag is het tienernevendienst. Iedereen onder de 16 jaar op het voorgezet onderwijs is weer
welkom.
Tot zo meteen! Peter, Rachelle en René
GZB-najaarscollecte
Ondanks dat we niet collecteren op de manier waarop we gewend zijn, willen toch deze collecte
onder de aandacht brengen.

Kerk Congo reikt verstoten Pygmeeën de hand
Pygmeeën zijn in Afrika wat de Roma in Europa zijn: verjaagd, uitgebuit en geminacht. Ze
leven in grote armoede en gaan nauwelijks naar school.
Papa Bule Mulefu woont in een Pygmeekamp dicht bij het plaatsje Lolwa in Congo. Toen hij last
kreeg van een liesbreuk, kwam hij naar het ziekenhuis van de kerk. Eerst leek een operatie niet zo
nodig. Dagenlang sliep Papa Bule in de bosjes bij het ziekenhuis, totdat Willem Folmer, GZB-zendingsarts in het ziekenhuis, hem onder een ziekenhuisbed zag liggen: “Hij lag te kreunen van de
pijn. Dezelfde dag opereerden we hem. Het ontzeggen van een behandeling zou hem zeker fataal
zijn geworden. Gelukkig knapte hij na de operatie goed op!”
De GZB wil samen met de kerk omzien naar deze kwetsbare bevolkingsgroep in Congo en Gods
liefde met haar delen. De opbrengst van de GZB-najaarscollecte is hiervoor bestemd. Laten we in
liefde omzien naar Pygmeeën! Doet u mee? www.gzb.nl
Radio Zonneschijn
Radio Zonneschijn wordt elke donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur uitgezonden via de
kerkradio en via internet: www.kerkdienstgemist.nl van de Gereformeerde kerk.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/450-Gereformeerde-Kerk-Nieuwendijk/
Een verzoekje indienen voor een lied gaat heel gemakkelijk via dit digitale aanvraagformulier.
https://gknieuwendijk.nl/activiteiten/radio-zonneschijn/
U kunt uw verzoek ook mailen naar: radiozonneschijn@gknieuwendijk.nl
Verder staan in de hal van de beide kerken, van het Steunpunt en van het Jan Biesheuvel
Dijkhuis bussen waarin u een schriftelijk verzoek kunt deponeren. Bij de bussen zijn ook
strookjes aanwezig, die ingevuld kunnen worden. De aanvraag s.v.p. uiterlijk maandag 17.00 uur
voorafgaande aan de donderdag van uitzending indienen.

Rooster zondag 14 november 2021
Voorganger
10.00 uur
Ds. P. Stam, Katwijk
18.30 uur
Ds. E. Meijer, Werkhoven
Kinderoppas

Marleen en Eline

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst!
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