
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  40e nieuwsbrief van de 23e jaargang, d.d. 18 oktober  2020.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur voorber. H.A. Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren Ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht 

Koster Dhr. F. van Os Dhr. F. van Os 
Organist    Dhr. P. Veen           Dhr. P. v.d. Meijden 
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus   Gez. 128: 1 en 2   Weerklank lied  201 : 1 en 2 
 
Bij de diensten 
Allen van harte welkom in onze twee erediensten van vandaag, ook hen die thuis met ons verbon-
den zijn. Vanmorgen hoop ik zelf voor te gaan en in de avonddienst hoopt voor te gaan ds. W.C. 
Meeuse uit Sliedrecht. Vanmorgen hebben we de voorbereiding op de viering van het Heilig 
Avondmaal voor volgende week. Zo mogen wij ons deze week weer voorbereiden na een tijd dat 
we het niet konden vieren.. Volgende week zal dan D.V. in de ochtenddienst de viering zijn en in 
de avonddienst de voortzetting en dankzegging. 
Allen heel gezegende diensten onder de uitleg van Gods Woord. 
 
Omzien naar 
Laten we bidden voor, danken en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
- Voor allen die op enigerlei wijze met ziekte en achteruitgang hebben te kampen. Ook voor hen 
die nu in een traject van behandelingen zitten (waaronder ook revalidatie) en in het ongewisse zijn 
hoe de behandelingen zullen aanslaan. We mogen hen allen brengen voor Gods troon. 
In het geloof in Christus mogen we gelukkig weten: Al wordt “ons aardse huis, deze tent, afgebro-
ken” wij hebben “een gebouw van God”, “een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de 
hemelen!” (II Kor. 5: 1) 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. A.F. Limburg-Versteeg, 
Zandsteeg 35. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarigen 
D.V. 22 oktober is jarig mw. A. de Boer-Reitsma, Amaryllishof 18 en 24 oktober mw. P.B. van Noor-
loos-Groeneveld, Anemoonstraat 51 .  Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn 
en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Invulling taken dominee 
Zoals u weet is onze dominee nog steeds herstellende van zijn ziekte. Het herstel gaat niet zo 
voorspoedig als we hadden gehoopt. Zijn inzet blijft daarom voorlopig op 50%. 
Dit heeft ook gevolgen voor de invulling van zijn taken. Hij zal één keer per zondag blijven voort-
gaan. De belijdeniscatechesatie en gewone catechesatie blijft hij ook doen, evenals zijn taken voor 
kerkenraad en PPH. Het bezoekwerk in de gemeente en het voorbereiden en leiden van rouwdien-
sten gaan we op een andere manier invullen. Er zal een bijstand in het pastoraat worden gezocht 
om deze taken op zich te nemen. Een logisch gevolg is dat het bezoekwerk (tijdelijk) minder zal 
zijn dan u gewend bent. Houdt u hier rekening mee. We vinden dit heel vervelend, en proberen dit 
zo goed mogelijk op te lossen. Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze altijd aan iemand van de 
kerkenraad stellen.                                                                                                De kerkenraad. 
 
Nieuwe coronamaatregelen 
Vanwege verscherping van de coronamaatregelen zijn er wijzigingen rondom de kerkdiensten. De 
komende weken kunnen er slechts 30 kerkgangers (van 13 jaar of ouder) per keer in de diensten 
aanwezig zijn. Ook vragen we u om een mondkapje te dragen terwijl u in de kerk loopt; het mond-
kapje mag af wanneer u in de kerk zit. De kerkenraad zal bij binnenkomst ook mondkapjes dragen. 
Vooralsnog gaan de crèche, kinder- en tienernevendienst gewoon door.  



 
 

 
Viering Heilig Avondmaal 
Op zondag 25 oktober zal er avondmaal gehouden worden in de ochtend- en avonddienst. Het 
avondmaal zal op een andere manier gehouden worden i.v.m de corona-adviezen. Tijdens de 
dienst zelf krijgt u uitleg over de viering. U kunt u voor de diensten inschrijven via het formulier op 
de website.  

 
Deze week geen catechese 
I.v.m. herfstvakantie geen catechese. 
  
Belijdeniscatechese groep I + Follow Me 18+ 
Belijdeniscatechese groep I is weer D.V. a.s. dinsdag 20 oktober van 20.45 – 21.45 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. 
  
Bijbelkring 
D.V. a.s. woensdagavond 21 oktober hebben wij weer Bijbelkring. We behandelen nu in dit sei-
zoen het Bijbelstudieboekje “Bouwers in de eerste gemeenten – Bijbelstudies over mensen 
rondom Paulus”. Aan de hand van deze gelovigen rondom de apostel Paulus – zoals een Barna-
bas, Silas, Lydia, Lukas en anderen - willen wij met elkaar het geloofsgesprek stimuleren. Wat be-
tekent het geloof in de Heere Jezus voor ons dagelijks leven en hoe leven wij zélf uit het geloof. 
Dat is mooi dat we het dan heel persoonlijk op de Bijbelkring kunnen bespreken met elkaar. We 
bidden om de leiding van Gods Heilige Geest voor deze avonden.. 
Graag tot ziens allemaal op de 21e en nieuwe leden voor de kring zijn van harte welkom! 
 
Gebedskring 
Volgende week is er voor de ochtenddienst weer gebedskring in de Arkzaal. 
We beginnen om 9:15 uur. 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! 
 
Bestellen Hand vol koren 
Dit jaar kan het bijbels dagboek Hand vol koren weer besteld worden. De kosten zijn €12.50. 
Dit keer ligt er geen intekenlijst in de kerk. Het is mogelijk om te bestellen bij Chantal Seshie 
0623118378 of mail naar chantal_swart@hotmail.com.  Bestellen kan t/m 23 oktober. 
De zendingscommissie 
 
Gebed gevraagd voor Thomas en Cobi Roest 
De zendingswerkers Thomas en Cobi Roest die wij als Gemeente ondersteunen raken aardig in-
geburgerd in Thailand en krijgen steeds meer vaardigheid in de Thaise taal. Zij willen gaan samen-
werken met de kerk in die plaats. Er hebben verschillende positieve gesprekken plaatsgevonden. 
Met de plaatselijke kerk hebben ze besloten om wekelijks op maandagmiddag een oriëntatie-cur-
sus christelijk geloof te gaan geven voor geïnteresseerden. 
Thomas en Cobi vragen ons als Gemeente om ons gebed voor een goede samenwerking met de 
plaatselijke kerk aldaar en haar voorganger. En ook om ons gebed dat geïnteresseerden tot geloof 
mogen komen en de Heere Jezus mogen leren kennen. 
 
Rooster zondag 25 oktober 2020 Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger   10.00 uur Ds. N.M. van Ommeren  

18.30 uur Ds. Droogers, Werkendam 
Kerkauto     P. den Dekker, tel. 0183 409187 
Kinderoppas      Marleen Kiewiet en Lisa Olieman 

     

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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