
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  39e nieuwsbrief van de 23e jaargang, d.d. 11 oktober  2020.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren Ds. A. de Wit ,   Besoijen 

Koster Dhr. J. Vink Dhr. J. Vink 
Organist    Dhr. P. v.d. Meijden   Mw. N. van Gils-Temminck 
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus    OTH 402    Psalm 108: 1 
 
Bij de diensten 
Hartelijk welkom allemaal in de beide erediensten van deze zondag, ook diegenen die thuis met 
ons meekijken en -luisteren. Vanmorgen hoop ik zelf voor te gaan en in de avonddienst hoopt voor 
te gaan ds. A. de Wit uit Besoyen. 
Heb allen weer heel gezegende diensten onder de verkondiging van het Evangelie! 
 
Omzien naar 
Laten we bidden voor, danken en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
- Voor fam. W.J. van der Stelt, Vijverstraat 14, 4255 HG. Mevr. H.P. van der Stelt-Oldenburg was 
onlangs geopereerd in de St. Maartenskliniek in Nijmegen en is nu weer thuis. 
Laten wij ook bidden voor hen die op enigerlei wijze met ziekte hebben te kampen, we horen ook 
al van het corona-virus onder ons, dat we hen allen brengen bij de troon van Gods genade in onze 
gebeden. 
Wat een zegen dat God nooit loslaat wat Zijn hand eenmaal begon, zoals de apostel Paulus ons 
ook bemoedigt in Fil. 1: 6 “Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat volt-
ooien zal tot op de dag van Jezus Christus!” 
 
Van ons heengegaan mevr. M. (Marie) van Breugel 
Woensdagmorgen 7 oktober is van ons heengegaan ons gemeentelid mevr. M. (Marie) van Breu-
gel, laatst woonachtig in zorgcentrum Antonia, Knotwilg 29, 4286 DE Almkerk, k. 27f, in de leeftijd 
van 91 jaar. Hoewel zij nog steeds worstelde met het grote verdriet van het verlies van haar man, 
ging het toch nog wel redelijk met haar. Het is eigenlijk vrij plotseling en onverwacht dat zij is over-
leden. Zij mocht heengaan in vertrouwen op haar Heiland. 
D.V. aanstaande dinsdag 13 oktober zal de afscheidsdienst gehouden worden vanuit de aula aan 
de Zandsteeg 1a om 13.30 uur in besloten kring, waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvin-
den op de begraafplaats ‘Onderlinge hulp’ aldaar. De dienst is “live” te beluisteren via: Kerkdienst-
gemist.nl, Hervormde Gemeente Nieuwendijk. Geve de Heere Zijn troost en Zijn liefdevolle nabij-
heid aan haar dochter Ans, schoonzoon Aat en aan de overige familie. In één van de volgende 
Kerkklanken zal dan het ‘In memoriam’ volgen. 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. H.P. v.d. Stelt- Oldenburg, 
Vijverstraat 14. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarigen 
D.V.13 oktober is jarig mw. A. Dekker, v.d. Steltstraat 18 en 17 oktober mw. A.M. Groenveld-Dekker, 
Rijksweg 109-207.  Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor 
het nieuwe levensjaar! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nieuwe coronamaatregelen 
Vanwege verscherping van de coronamaatregelen zijn er een paar wijzigingen rondom de kerk-
diensten. De komende weken kunnen er slechts 30 kerkgangers per keer in de diensten aanwezig 
zijn. Jonge kinderen (12 en jonger) tellen niet mee als kerkganger. Mocht u een mondkapje gebrui-
ken, dan wordt geadviseerd om mondkapjes te dragen als u door de kerk loopt. Tijdens de dienst, 
als u zit, mag het mondkapje af. Vooralsnog gaan de crèche, kinder- en tienernevendienst gewoon 
door.  
 
Tiener nevendienst 
Vandaag is het weer tiener nevendienst. Iedereen onder de 16 jaar op het voorgezet onderwijs is 
weer welkom. Tot zo meteen!        Peter en René 
 
De catechese-indeling is als volgt: 
Op de woensdagavonden van 19.30-20.30 uur in de Ark: 
- De jongeren van de groepen 7 en 8 van de basisschool hebben dan basiscatechese o.l.v. onze 
jeugdouderling Hans Geluk, Arie de Bruijn, Femke de Vries en Adriano. 
  
Op de vrijdagavonden van 18.45-19.30 uur in de Ark: 
- De jeugd vanaf het begin van de middelbare school (12 jaar en ouder t/m 17 jaar) hebben 
dan Follow Me o.l.v. Nella Olieman, mijn vrouw en mij. Na de inleiding/intro splitsen we dan de 
groep in 12 t/m 13-jarigen o.l.v. Nella en mijn vrouw en de 14+ o.l.v. mijzelf. 
  
Belijdeniscatechese groep II + Follow Me 18+ 
Belijdeniscatechese groep II is weer D.V. a.s. vrijdag 16 oktober van 20.00 – 20.45 uur in de con-
sistorie. Het is eens in de 2 weken. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom! Neem dan 
even contact op met mij.                 Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds. 
 
Verkoopcommissie 
September actiemaand van de verkoopcommissie is voor bij. Het heeft ongeveer € 400,--opge-
bracht. Hartelijk dank aan onze vrijwilligers en kopers. Er zijn nog wel diverse artikelen te koop. 
Sokken b.v. bij mevr. Leny Stolk 0183 401871. Mooie kaarten felicitatie ,beterschap, condoleance 
en kerstkaarten zijn verkrijgbaar bij Magda van Ommeren tel. 0183 822410. Voor cadeau artike-
len,sappen en/of jammen (ook in manden verkrijgbaar),poppenkleertjes,kraamcadeautjes enz. moet 
u bij Lia Vonk Noordergraaf zijn tel.0183 504601. Voor vogelhuisjes, voederhuisjes en pindakaas 
pottenhouders even bellen met Annie van Hemert 0183 401242. Zo heeft u gelijk mooie cadeau 
artikelen voor verjaardagen en/of feestdagen. 
Dit alles als financiële steun voor onze gemeente:  “Gemeente zijn doen we samen” 
 
Rooster zondag 18 oktober 2020 
Voorganger   10.00 uur Ds. N.M. van Ommeren  

18.30 uur Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht 
Kerkauto    W. Olieman, tel. 0183 404550 
Kinderoppas      Chantal Seshie en Bertha v.d. Meijden 

     

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst! 
Redactie: Jannet de Rover, Buitenkade 14, Hank, tel: 0620383539 of via e-mail: zondagsbrief.hgn@gmail.com   
Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur   Website kerk: www.hervormdnieuwendijk.nl    
 

http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

