
 

 
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 44e nieuwsbrief van de 23e jaargang, d.d. 15 november 2020  Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. A.D. Poortman, Veenendaal Ds. L. van Wingerden, ‘s-Hertogenbosch 

Organist                 Mw. N. van Gils-Temminck Dhr. P. Veen 

Koster Dhr. J. van Oord Dhr. J. van Oord 

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

Introïtus/schoollied Dank U voor de wond’ren die  
gebeuren 

Lied 286 vs. 1 en 2 (Weerklank) 

 
 
Bij de diensten 
Allen van harte welkom in de beide erediensten van deze zondag, ook diegenen die thuis met ons 
meekijken en -luisteren. Vanmorgen gaat voor ds. A.D. Poortman uit Veenendaal en in de avond-
dienst hoopt voor te gaan ds. L. van Wingerden uit Den Bosch. Allen weer heel gezegende dien-
sten onder de verkondiging en de uitleg van Gods Woord! 
  
 
Omzien naar 
Laten we bidden en danken en meeleven met mevr W.E. Dekker-Meyer, Rijksweg 109-203, 4255 
GH. Die deze week weer terug mocht keren uit het ziekenhuis. Zij wacht nu op een oproep voor 
een operatie. Laten we ook dhr. G. Boogaarts, Almsvoet 1 uit Werkendam meenemen in onze ge-
beden. Hij is onder behandeling, maar ernstig ziek. We wensen beiden veel sterkte toe en Gods 
Zegen. 
  
 
Komende zondag, de laatste zondag v.h. kerk. jr. 2019-2020 gedenken wij met respect: 
- Cornelia Klazina Boterblom-de Graaf, overleden 14 december 2019. Zij was 91 jaar.   
- Johanna Scheffers, overleden 25 dec. 2019. Zij was 80 jaar.  
- Andries Vonk Noordergraaf, overleden 2 april 2020. Hij was 75 jaar.   
- Cornelis van Dijk, overleden 29 juni 2020. Hij was 66 jaar. 
- Cornelia Klazina Verschage-Boterblom, overleden 2 juli 2020. Zij was 37 jaar. 
- Margje van Breugel-Jansen, overleden 7 oktober 2020. Zij was 91 jaar. 
- Goverdina van Vugt-Pruissen, overleden 1 november 2020. Zij was 73 jaar. 
  
 
Catechese komende week: 
Woensdagavond 18 november van 19.30-20.30 uur in de Ark: Basiscatechese. 
- 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. 
  
Vrijdagavond 20 november van 18.45-19.30 uur in de Ark: Follow Me. 
- 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 a.s. vrijdag 20 november van 20.00 – 20.45 uur in de consis-
torie. Het is eens in de 2 weken. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom! Neem dan even 
contact op met mij. 
  
 



 
 

 
Bijbelkring op woensdag 18 november om 20.00 uur in de grote zaal van de Ark 
We gaan verder met het boekje dat handelt over mensen rondom Paulus. Het is een mooi, maar 
bovenal ook leerzaam Bijbelstudieboekje, waarover we fijn met elkaar in gesprek kunnen gaan als 
Bijbelkringleden, om zo ook zélf weer bemoedigd en aangespoord te mogen worden in het zien op 
onze Heiland! Hoe mooi is het om te zien hoe de Heilige Geest telkens in alle Gemeenten werk-
zaam is, zoals Hij dat ook vandaag nog bij ons is. In het overdenken van de hoofdstukken uit dit 
boekje willen wij proberen daar ook voor vandaag wat van te leren. Allen weer van harte welkom 
en neem gerust ook andere geïnteresseerden mee! Graag tot a.s. woensdag allemaal weer! 
                                                            Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds.! 
 
Bijbelgesprekskring – 17 november 
Dinsdagavond 17 november is het om 20:00 uur weer bijbelgesprekskring. Het thema deze avond 
is complottheorieën. Iets waar we vandaag de dag steeds meer en meer mee te maken hebben. 
Wat doen we er mee? En wat doet het met ons? En wat zegt de Bijbel hierover? 
Iedereen van harte welkom! 
En mocht je afgelopen week nog geen uitnodiging via de app hebben gehad, stuur dan een appje 
naar 06-30023357 (René Dekker). Je krijgt dan alvast wat extra informatie over het thema via de 
app. 
 
Begrotingsactie 2020  
Dit najaar houden de kerkrentmeesters een begrotingsactie om de begroting van onze gemeente 
sluitend te krijgen. Mocht u willen bijdragen, maar hebt u geen brief ontvangen? U kunt uw bijdrage 
ook overmaken naar: Kerkrentmeesters Herv Gem Nieuwendijk  NL06 RABO 0301 5023 31 onder 
vermelding van ‘actie begrotingstekort’. 
Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Henk-Jan van den Ham of Wouter Donkersloot 
of stuur een mailtje naar kerkrentmeesters@hervormdnieuwendijk.nl  
 
Begroting 2021 kerkrentmeesters  
De kerkrentmeesters hebben een begroting opgesteld die op 25 november behandeld wordt in de 
kerkenraad. De conceptbegroting kunt u desgewenst inzien bij de penningmeester, Wouter Don-
kersloot. Dat is mogelijk van 17 tot en met 24 november. Graag vooraf een afspraak maken via tel. 
06 25455601 of kerkrentmeesters@hervormdnieuwendijk.nl 
 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mevr W.E. Dekker-Meyer, 
Rijksweg 109-203. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarige 
Op 17 november viert mw. A.C. Sanner – Pellicaan haar verjaardag. Ook mw. L. J. van der Perk – 
van der Perk, Rijksweg 98 is dan jarig. Beiden van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u 
lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Gebedskring 
Volgende week is er voor de ochtenddienst weer gebedskring in de Arkzaal. We beginnen om 
9.15uur. Uiteraard zijn we ruim voor aanvang van de dienst weer klaar. We kunnen uw/jouw gebed 
zeker ook gebruiken. Van harte uitgenodigd om mee te komen bidden! 
 
 
Rooster zondag 22 november 2020  
Voorganger   10.00 uur  Ds. N.M. van Ommeren 

18.30 uur  Ds. P.J. Droogers, Werkendam 
Kerkauto         ’s morgens  M. van Oord, tel.nr.: 0620-735419 
               
Kinderoppas   Jannie Nederveen en Tonie Hoeke    

     

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst! 
Redactie: Onno en Ineke Schouten, Hankse Buitenkade 47, Nieuwendijk, tel: 06 16348558 of via e-mail: zondagsbrief.hgn@gmail.com   
Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur   Website kerk: www.hervormdnieuwendijk.nl    
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