
 

 
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 48e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 28 november 2021     Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. J. van Dijk, Zeist Ds. J. Verboom, Gouda 

Organist                 Dhr. P. v.d. Meijden Mw. M. Temminck 

Koster Dhr. W. Boterblom Dhr. W. Boterblom 

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

Introïtus/schoollied Gezang 105: 1 en 5 Psalm 43: 1, 2, 3, 4 en 5 

 
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 
Laten we bidden en meeleven met:  
Hen die met ziekte te kampen hebben, hen die herstellend zijn van ziekte, hen die lichamelijk of geestelijk 
steeds meer achteruit gaan, hen die herstellend zijn van het corona-virus, de weduwen en weduwnaars 
van onze gemeente. 
In het bijzonder gaat ons medeleven uit naar mw. L. v.d. Perk, Rijksweg 98,  haar kinderen en kleinkin-
deren, nu haar man op vrijdag 19 november is overleden en de begrafenis afgelopen donderdag heeft 
plaatsgevonden.  
“U omsluit mij, van achter en van voren, U legt Uw hand op mij.” (Psalm 139: 5) 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. J. van Genderen, Heistraat 7.   
Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarige 
Mw. E. Hoeke-van Andel, Vijverstraat 38, viert op 30 november haar verjaardag.  Van harte gefeliciteerd, een 
fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 

 
Contactpersoon pastoraat 
Jan de Graaf is op dit moment herstellende van een operatie en zal daardoor de komende tijd minder ker-
kenraadswerk doen. Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met Arno Schermers, tel 06 20 876652. 
Voor overige zaken kunt u contact opnemen het Henk-Jan van den Ham of met scriba Leen de Rover. 
 
Coronamaatregelen 
Inmiddels zijn er weer een aantal coronamaatregelen van kracht. We gaan terug naar de situatie zoals die 
van eerder dit jaar: mondkapjes bij binnenkomst en uitgaan, anderhalve meter afstand houden tussen huis-
houdens en niet zingen. De kosters wijzen u een plek zoals eerder en geven aan wanneer u de kerk kunt 
verlaten. Ook is het weer nodig om u in te schrijven voor de diensten via de website van de kerk. U kunt 
zich ook inschrijven via Peter den Dekker, tel 0183 785440. De ervaring leert dat de diensten 's morgens 
vaak vol zitten, maar dat er 's avonds plaats genoeg is. Mochten er meer maatregelen nodig zijn, dan infor-
meren we u zo snel mogelijk. 
 
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 beheerder Johan 
Nieuwenhuizen, dan weet u zeker dat er plaats is. 
 
 
 



 
 

 
Inzage begroting kerkrentmeesters en diaconie 2022 
De begroting voor het jaar 2022 is door de kerkrentmeesters opgesteld en ligt deze week ter inzage. Mocht 
u vragen hebben, neem dan contact op met Wouter Donkersloot, tel 06 25455601. Ook de begroting van 
de diaconie ligt ter inzage, neem hiervoor contact op met Peter den Dekker, tel 0183 785440.  
 
Voortgang beroepingswerk 
De afgelopen weken zijn er voorbereidingen getroffen voor het beroepingswerk. De cijfers zijn op orde ge-
bracht en de beroepingscommissie komt binnenkort voor het eerst samen. Wij hopen dat u met ons wilt 
bidden om wijsheid en bovenal Gods zegen voor het beroepingswerk. 
 
Tienernevendienst 
Volgende week is het weer tienernevendienst. Voor tieners op het voortgezet onderwijs en onder de 16 
jaar. Let ook weer op het aanmelden voor dienst op de website van de kerk. Graag tot volgende week!                                      
Peter, Rachelle en René 
 
Catechisatie 
Op 23 november is de catechisatie gestart. We hebben kennisgemaakt en gesproken over het volgen van 
Jezus. Eén jongere vroeg daar specifiek naar. Het volgen van Jezus kun je samenvatten in vier letters. 
WWJD? What would Jesus do? Wat zou Jezus doen als Hij in jouw schoenen stond? De bijbelstudie ging 
over de roeping van Levi, de tollenaar. Het staat in Lukas 5:27-32.  
Jezus ging het huis binnen van Levi de tollenaar. Een tollenaar werd door de schriftgeleerden en farizeeën 
buitengesloten. Maar Jezus ging bij de tollenaar naar binnen en kreeg kritiek. Wat doe jij als iemand wordt 
buitengesloten uit jouw vriendengroep, uit jouw klas, op jouw sportclub? Zoek jij contact? Dat zou Jezus 
doen. Dat is: Jezus volgen.         Jan Sterrenburg 
 
Jongerendienst 12 december 
12 december is er in de avonddienst weer een jongerendienst. Joren IJzerman zal hierin voor gaan en de 
muzikale begeleiding zal verzorgd worden door de band Think Twice. Zet deze datum vast in je agenda! 
We hopen je dan te mogen verwelkomen.  
 
Kerstbomen verkoop 
Ook dit jaar verkoopt de kamp- commissie weer prachtige kerstbomen. Kom gezellig langs onder het genot 
van een bakje koffie of warme chocolademelk en zoek ondertussen uw mooiste boom uit! U heeft de keuze 
uit diverse soorten bomen. We bezorgen de boom gratis bij u thuis! Buiten Nieuwendijk vragen we een ver-
goeding van €2,50. Tot dan! 
Wanneer? 
Woensdag 1 december van 13.30u tot 21.00u Vrijdag 3 december van 9.00u tot 21.00u 
Zaterdag 4 december van 9.00u tot 15.00u  Vrijdag 10 december van 9.00u tot 21.00u 
Zaterdag 11 december van 9.00u tot 13.00u. 
 
Kerstpakket actie 2021 
Er is een aparte brief/ bijlage m.b.t. de kerstpakketactie 
 
Ontmoetingochtend J.B. Dijkhuis gaat niet door 
Wegens de oplopende coronabesmettingen kan de Ontmoetingsochtend in het Jan Biesheuvel Dijkhuis dins-
dag 30 november niet doorgaan. Ook in dit wooncentrum zijn meerdere bewoners met dit virus besmet. 
Jammer, want ik had er zo naar uitgekeken om met de bewoners kennis te maken en met de bespreking van 
het Bijbelboek Openbaring te beginnen. We hopen van harte dat in het nieuwe jaar de Ontmoetingsochten-
den weer doorgang kunnen vinden. We houden u op de hoogte!                                         Jan Noordam 
 
Rooster zondag 5 december 2021 2e Advent 
Voorganger   10.00 uur  Ds. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam 

18.30 uur  Ds. Ouwehand, Andel  
Kinderoppas      Mieke de Graaf en Jitske de Vries 

     

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    
 
 

http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

