ZONDAGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 46e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 14 november 2021 Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Ds. P.J. Stam, Katwijk
Ds. E. Meijer, Werkhoven
Organist
Dhr. P. v.d. Meijden
Dhr. P. Veen
Koster
Dhr. H. van Daalen
Dhr. H. van Daalen
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtus/schoollied
Psalm 100
Psalm 19:6
Bij de diensten
Allen van harte welkom in de beide erediensten van deze zondag. Mensen in de kerk en zij die thuis
met ons verbonden zijn. Gezegende diensten toegewenst onder het Woord van Onze God.
Omzien naar
Afgelopen donderdag werd Sjanet van Genderen, Vijverstraat, geopereerd, daarna zal er nog een
traject van bestralingen volgen.
Jan de Graaf, Zevenbanseweg 6, is weer thuis uit het ziekenhuis. De ingreep was ingrijpender dan
verwacht, maar naar omstandigheden gaat het goed.
Hr. J. van der Perk, Rijksweg 98, is ernstig ziek.
Wilt u hen gedenken in uw voorbeden?
Coronamaatregelen opnieuw ingevoerd
Als reactie op de persconferentie van vrijdagavond voert de kerkenraad opnieuw coronamaatregelen in. We gaan terug naar de situatie zoals die van eerder dit jaar:
mondkapjes bij binnenkomst en uitgaan, anderhalve meter afstand houden tussen huishoudens
en niet zingen.
De kosters wijzen u een plek zoals eerder. Ook zorgen de kosters dat iedereen via de looproute de
kerk verlaat, bank voor bank zoals voorheen.
Vanaf deze week zullen we ook weer gaan inschrijven voor de diensten via de website van de
kerk. De kerkenraad vindt het jammer dat deze maatregelen nodig zijn en hoopt dat we snel weer
terug kunnen schakelen naar reguliere diensten.
Gebruik zalen in de kerk
Voor het gebruik van de zalen van de kerk gelden de richtlijnen zoals eerder dit jaar: maximaal 8
personen in de zaaltjes en maximaal 12 in de Ark. Graag melden dat u een zaaltje nodig hebt bij
Johan Nieuwenhuizen.
Geen catechisatie dinsdag
Aanstaande dinsdag is er geen catechisatie. We bekijken wanneer we weer gaan beginnen, bericht volgt.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Jan de Graaf, Zevenbanse
weg 6. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.
Jarigen
Mw. A.C. Sanner-Pellicaan, Afd. de Roef k.123, Goezate Werkendam en mw. L.J. v.d. Perk-v.d.
Perk, Rijksweg 98 vieren op 17 november hun verjaardag. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag
met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar!
Moderamen
Op woensdag 17 november 20.00 uur is er moderamenvergadering in de consistoriekamer

Bijbelkring
A.s. woensdagavond 17 november a.s. hopen we de 2e bijeenkomst van dit seizoen te houden in
‘De Ark’. Het gaat deze keer over Lukas, de reisgenoot van de apostel Paulus. Al lezen we niet zo
veel over Lukas in de Bijbel, maar als schrijver van het Evangelie dat zijn naam draagt en van de
Handelingen van de apostelen, heeft hij juist veel mogen betekenen in verbreiding van het Evangelie. Hij is de enige niet-Joods Bijbelschrijver! Lukas, die arts is, legt sterk de nadruk op de historische
betrouwbaarheid van het Evangelie. In onze tijd leven juist daar veel vragen over.
Over die betrouwbaarheid willen we zeker met elkaar over spreken. Het belooft weer een boeiende
en leerzame avond te worden.
Deze zondag liggen er in de hal van de kerk kopieën klaar van het hoofdstuk over Lukas dat we de
17 e willen gaan behandelen. Niet alleen bedoeld voor de trouwe kringleden, maar voor iedereen
die er alsnog serieus over na wil denken om aan de Bijbelkring deel te nemen!
Als u ná zondag geen exemplaar in uw bezit hebt, kunt u bellen naar telefoonnummer 402155 en wij
bezorgen het bij u thuis. Op de Bijbelkring werkt het het plezierigst als u de aangegeven Bijbelgedeelten én het hoofdstuk uit het boekje vooraf thuis doorleest! “
Iedereen is hartelijke welkom! Inloop vanaf 19.45 uur, aanvang is om 20.00 uur!
Uiteraard houden we ons strikt aan de (verscherpte) coronamaatregelen!
Jan Noordam.
Radio Zonneschijn
Radio Zonneschijn wordt elke donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur uitgezonden via de
kerkradio en de website kerkdienstgemist.nl van de Gereformeerde kerk.
Een verzoekje indienen voor een lied gaat heel gemakkelijk via dit digitale aanvraagformulier.
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 uiterlijk maandag 17.00 uur voorafgaande aan de donderdag van uitzending indienen.
Redactie zondagsbrief
Helaas heeft Ineke Schouten aangegeven te stoppen met de redactie van de zondagsbrief. We
willen haar heel hartelijk bedanken voor haar inzet.
We zijn op zoek naar mensen (liefst 2 of 3) die het team willen versterken, voor info kunt u contact
opnemen met Jannet de Rover (gegevens onderaan de zondagsbrief)
Rooster zondag 21 november 2021 Laatste zondag kerkelijk jaar
Voorganger
10.00 uur
Ds. C. Hendriksen, Woudrichem
18.30 uur
Ds. T.J. Korten, Hardinxveld-Giessendam
Kinderoppas

Chantal Seshi en Helen van Oord

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst!
Redactie: Jannet de Rover, Buitenkade 14 Hank, tel. 06-20383539 of via e-mail: zondagsbrief.hgn@gmail.com
Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur Website kerk: www.hervormdnieuwendijk.nl

