ZONDAGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 46e nieuwsbrief van de 27e jaargang, d.d. 21 november 2021 Voor alle data geldt D.V.
Laatste zondag kerkelijk jaar
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Ds. C. Hendriksen, Woudrichem Ds. T.J. Korten, Hardinxveld-Giessendam
Organist
Dhr. P. Veen
Mw. N. van Gils-Temminck
Koster
Dhr. J. Vink
Dhr. J. Vink
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtus/schoollied
Weerklank 212 vers 1,4,6
Psalm 84: 1 en 3
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
Mw. Janette van Genderen, Heistraat 7 is afgelopen week geopereerd. (vorige week stond het
adres verkeerd) De operatie is goed verlopen. Volgende week vrijdag worden de vervolgbehandelingen bepaald.
Ria Groeneveld heeft vorige week haar heup gebroken en is zaterdag geopereerd. Ze heeft nog
veel pijn, ze is afgelopen woensdag overgeplaatst naar Altenahove, kamer 123 Guldenroede,
Almkerk.
De gezondheid van dhr. J. van der Perk, Rijksweg 98 is erg zorgelijk.
Wilt u hen gedenken in uw gebeden?
Gods Woord spoort ons aan als Gemeente van Christus: “En nu blijven geloof, hoop en liefde,
deze drie, maar de meeste van deze is de liefde! (1 Kor. 13: 13)
65- jarig huwelijk
Hr. en Mw van Noorloos, Anemoonstraat 51, zijn D.V. dinsdag 23 november 65 jaar getrouwd.
We wensen hen, samen met hun kinderen en (achter)kleinkinderen een hele mooie dag toe.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Hr. en Mw. van Noorloos,
Anemoonstraat 51. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.
Jarigen
Mw. G. v.d. Nat-Dekker, Rivierenland 1 Almkerk, viert op 25 november haar verjaardag en op 27
november mw. M.J. Boogaarts-van Wijngaarden, Buitendijk 25 en mw. A. Kant-Zwart, Rijksweg 91.
Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar!
Kerkenraadsvergadering
De kerkenraad vergadert op woensdag 24 november om 19.30 in de Arkzaal.
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.
Kerstproject KND: Thuis is Bethlehem
Volgende week gaan we starten met het kerstproject van de knd!
De komende weken staan de verhalen over het leven van Ruth centraal tijdens het kerstproject. We
zien op de plaat tussen de heuvels de stad Bethlehem liggen. Iedere week komt er een of meerdere
personages bij op de plaat. De verhalen staan in het teken van hoop voor een nieuwe toekomst
vanuit het perspectief van een vluchteling. Advent is de tijd van vooruit kijken, uitzien naar de komst
van de Redder die hoop voor de toekomst brengt voor alle volken. Als je op zoek bent naar Gods
liefde moet je bij Jezus zijn. Bij Hem en door Hem gebeuren er ongedachte dingen in het leven van
mensen. Een vluchtelinge wordt met liefde ontvangen, een kansloze vrouw vindt een thuis, een
eenvoudige vrouw wordt door haar belangeloze inzet een steunpilaar voor Gods goedheid van de
wereld. Toelevend naar het Kerstfeest mogen wij ook blij zeggen: thuiskomen doe je in Bethlehem,
bij de God van Boaz, Naomi, Ruth en Obed. Bij Hem in Jezus, vind je alles dat het leven de moeite
waard maakt.
Radio Zonneschijn
Radio Zonneschijn wordt elke dondagmiddag 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.
Dankbetuiging:
Hartelijk dank voor uw medeleven na het overlijden van mijn man, onze vader en opa.
De vele troostende en bemoedigende woorden hebben ons goed gedaan.
A. Nieuwenhuizen, kinderen en kleinkinderen.
Het bestuur van begraafplaatsvereniging Onderlinge Hulp:
De ledenvergadering van 30 november 2021 gaat helaas NIET door.
In verband met de huidige maatregelen van het R.I.V.M. en de sluiting van de vergaderlocatie
vanaf 20:00 uur!
Volgen van begrafenissen vanuit de aula van “Onderlinge hulp”
Voor het thuis volgen van de begrafenissen vanuit de aula van de begraafplaats kunt u inloggen
op de website van “Onderlinge hulp” en dat gaat als volgt :
u gaat naar www.begraafplaatsnieuwendijk.nl
U klikt op het woord “begrafenissen” , u ziet dan de naam van degenen waarvan u de dienst wilt
volgen en daar klikt u op en dan kunt u de dienst volgen in beeld en geluid. NB het zou kunnen
zijn dat de familie besluit om de dienst niet uit te zenden voor derden, dan kunt u dus deze dienst
niet volgen. Voor de kerkradio luisteraars is men bezig een oplossing te zoeken en men verwacht
die spoedig te hebben gevonden.

Rooster zondag 28 november 2021 1e Advent
Voorganger
10.00 uur
Ds. J. van Dijk, Zeist
18.30 uur
Ds. J. Verboom, Gouda
Kinderoppas

Leonie den Dekker en Deborah de Bok

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst!
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