
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  36e nieuwsbrief van de 23e jaargang, d.d. 13 september 2020.  Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. J. Haeck, Zeist Ds. C. Hendriksen, Woudrichem 

Koster Dhr. J. Vink Dhr. J. Vink 
Organist  Dhr. P. v.d. Meijden   Dhr. P. Veen 
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus  Gezang  270  :  1  en  4   Gezang 288 : 1 en 4 
 
Bij de diensten 
Van harte welkom allemaal in de erediensten van deze zondag, ook hen die thuis met ons verbon-
den zijn. Heb allen weer heel gezegende diensten onder het Woord van onze God, in de kerk en 
thuis! 
 
Omzien naar 
Laten we bidden voor, danken en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
- Voor fam. J. den Dunnen, Amaryllishof 15, 4255 JM. Dhr. Den Dunnen heeft afgelopen vrijdag 
weer verdere onderzoeken gehad en is nu in afwachting van deze uitslagen.  
- Voor fam. M. Pruissen, Schans 27A, 4251 PW. Dhr. M. Pruissen heeft onlangs een onderzoek 
gehad in het UMC Utrecht en het is nu duidelijk geworden dat hij voor een periode een aantal ge-
richte behandelingen zal ondergaan. We mogen bidden om Gods zegen hierover. 
- Voor fam. D. van Elzelingen, Van der Steltstraat 10, 4255 HJ. Dhr. Van Elzelingen was wegens 
hele erge benauwdheid onlangs opgenomen in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem en heeft afge-
lopen vrijdag een onderzoek gehad in het ziekenhuis in Dordrecht en is daarna weer teruggekeerd 
naar Gorinchem: Beatrix ziekenhuis, Banneweg 57, 4204 AA Gorinchem, Afdeling Oost, k. 343. Zij 
zijn nu in afwachting van de uitslag van dat onderzoek. 
- Voor mevr. R.M.T. Groeneveld, Amaryllishof 27, 4255 JM, die tobt met haar gezondheid en het 
nu ook moeilijker heeft, nu haar man Leen definitief is opgenomen in Goezate. 
Gods Woord bemoedigt ons: “Ook daar zou Uw hand mij leiden en Uw rechterhand mij vasthou-
den.” (Ps. 139: 10) 
 
60-jarig huwelijksjubileum 
Blij zijn wij met echtpaar H. Nieuwenhuizen, Dijkje 7, 4255 GX. Zij mochten afgelopen dinsdag 8 
september gedenken dat zij maar liefst 60 jaar in de echt waren verbonden! Dat is een diamanten 
huwelijksjubileum! Ziekte is hen niet bespaard gebleven in die jaren, maar tóch zijn ze de Heere 
God heel dankbaar dat Hij hen al die jaren voor elkaar gespaard en bewaard heeft. Zij worden al-
tijd aangesproken door de Woorden van God die zij uit de Bijbel horen of lezen en ook zijn ze blij 
met de geestelijke liederen die zij horen via t.v. of radio en mee mogen zingen in de kerk.  
 60-jarig huwelijksjubileum 
Ook blij zijn we met echtpaar A. den Hollander, Van der Steltstraat 5, 4255 HH. Zij mochten de af-
gelopen woensdag 9 september gedenken dat zij maar liefst 60 jaar in de echt waren verbonden! 
Ook een diamanten huwelijksjubileum! Ook hen beiden is ziekte niet bespaard gebleven in die ja-
ren, maar tóch zijn ze de Heere God heel dankbaar dat Hij hen al die jaren voor elkaar gespaard 
en bewaard heeft. Een tekst die hen bijzonder aanspreekt is hun trouwtekst ps. 37: 5 “Wentel uw 
weg op de Heere en vertrouw op Hem, Hij zal het maken!”  
 
Wij willen beide paren ook vanaf deze plek van harte feliciteren met deze prachtige mijlpaal en 
wensen hen van harte Gods zegen voor de jaren die zij nog met elkaar mogen krijgen van de 
Heere, onze God!!              
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar hr. J. v.d. Perk, Rijksweg 98. 
Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 



 
 

Jarigen 
Vandaag is jarig Mw. A.H. van Wijngaarden, Pr. Irenelaan 64. 17 september is jarig dhr. D. van 
Elzelingen, v.d. Steltstraat 10 en 19 september dhr. D.G. de Ruijter, Singel 18.  Van harte gefelici-
teerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Kindernevendienst 
Vorige week was er eindelijk weer kindernevendienst.  Wat was het gezellig en fijn!  
Goed nieuws: vanaf vandaag is er iedere zondagmorgen weer knd! Alle kinderen van de basis-
school zijn van harte welkom om iedere zondagmorgen te zingen, luisteren, knutselen en puzzelen 
over de verhalen uit de bijbel! Aanmelden blijven we doen voor de kerkdienst: 
https://www.hervormdnieuwendijk.nl/aanmelden-dienst/ 
We hebben er weer zin in!  
 
Startavond voor de jeugd 
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Gelukkig kunnen we inmiddels weer wat meer dan aan 
het begin van de coronatijd. Dus we gaan weer beginnen aan een leuk seizoen! We hebben al heel 
wat dingen op de planning staan. Het eerste is de startavond! Deze avond houden we op vrijdag-
avond 18 september, bij Toine en Judith aan de Ippelseweg 10. De kinderen van de basisschool zijn 
welkom om 17.00u, en de jeugd van de middelbare school mag om 18.30u aanschuiven. Dan gaan 
we eerst gezellig met elkaar eten, en volgt er een hele leuke avond! De kinderen van gr 1 t/m 5 
mogen om 21.00u weer worden opgehaald. Voor de rest van de kinderen/jeugd is deze avond rond 
23.00u afgelopen. We vragen je wel om je op te geven, dit is mogelijk tot woensdag 16 september, 
zodat we weten hoeveel kinderen er komen. Dat kan bij Marleen, 06-10087946 of  
marleengeluk93@gmail.com. We hopen jullie dan te zien. Wij hebben er zin in! Wij hopen jullie ook!   
Groetjes, de jeugdraad. 
 
Startactiviteit: Happen en Trappen 
Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we elkaar graag ontmoeten. Vanwege corona gaat 
het dit jaar wat anders dan we gewend zijn. 
We nodigen u en jou uit voor ‘happen en trappen’. Op zaterdag 19 september, tussen 16.00 en 
20.00 uur, verdere informatie volgt. 
We fietsen een mooie route en stoppen op verschillende plaatsen, waar activiteiten zijn. Ook wordt 
er een hapje en een drankje gezorgd. Lukt fietsen niet, ook dan bent u van harte welkom! 
Geef je snel op, via de site www.hervormdnieuwendijk.nl/startactiviteit. Opgeven graag tot uiterlijk 
14 september. 
 
De verkoopcommissie 
De verkoopcommissie heeft in overleg met de kerkrentmeesters en de kerkenraad besloten om dit 
jaar geen verkoopdag te organiseren i.v.m de corona pandemie. Wij willen u wel in de gelegenheid 
stellen om toch iets bij ons te bestellen.  
Wilt u gebreide sokken dan kunt u contact opnemen met mevr. Leny Stolk tel .nr. 0183 401871. 
Voor mooie cadeau artikelen, mandjes met sappen en/of jammen, poppenkleertjes, kraamcadeau-
tjes enz. Dan kunt u bellen met Lia Vonk Noordergraaf tel..nr.0183 504601. 
Ook zijn er weer vogelhuisjes, voederhuisjes en pindakaas pothouders. Zo helpt u de vogels deze 
winter en de kerk. Ook hebben we dienbladen, cake, appeltaart, boterkoek en enkele tasjes onbe-
spoten stoofperen. Voor deze artikelen even een telefoontje naar Annie van Hemert 0183 401242. 
Ook voor mooie kaarten felicitatie, beterschap en condoleance kunt u bij ons terecht. Dan even 
bellen met Magda van Ommeren tel 0183 822410. 
Dit zijn ook allemaal mooie artikelen om cadeau te geven voor verjaardagen en/of feestdagen. 
Dit alles is in overleg te leveren. Zo kunnen we met elkaar toch proberen om de kerk in dit moeilijke 
jaar financieel te steunen. Ook nu er geen verkoopdag is. 
“Gemeente zijn doen we samen” 
 
Rooster zondag 20 september 2020 
Voorganger   10.00 uur Ds. P.J. Droogers, Werkendam  

18.30 uur Ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos 
Kerkauto  J. Sanner, tel. 06 53694230 
Kinderoppas   Esther Donkersloot en Jitske de Vries 

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    
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