
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 46e nieuwsbrief van de 23e jaargang, d.d. 29 november 2020  Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren (Doopdienst) Prop. A. van Kralingen, Ridderkerk 

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

Koster Dhr. J. Vink Dhr. J. Vink 

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

Introïtus/schoollied Ps. 95: 1 en 3 Gezang 1: 1 en 5 

Bij de diensten 
Allen van harte welkom in de beide erediensten van deze zondag, ook hen die thuis met ons verbonden 
zijn. Vanmorgen mogen wij weer een doopdienst hebben, waarin de kleine Thijmen Donkersloot het 
teken en zegel van Gods Verbond mag ontvangen en hoop ik zélf voor te gaan en in de avonddienst 
gaat D.V. voor prop. A. van Kralingen uit Ridderkerk. Allen heel gezegende diensten onder Woord en 
sacrament! 
Omzien naar 
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
- Laten wij ook blijven bidden voor dhr. G. Boogaarts, Almsvoet 1, 4251 GL Werkendam, die afgelopen 
woensdag is verhuisd naar het Hospice “De Volckaert”, Dongepark 1B, 5102 DB Dongen. Zijn toestand 
blijft zéér zorgelijk. 
- Laten we ook meeleven met mevr. M. van der Stelt (Hoekkampstraat 20), die onlangs is verhuisd van 
het verzorgingstehuis “Buurstede” in Oosterhout naar het verzorgingstehuis “Altenahove”, Rivierenland 
1, 4286 DC Almkerk, Afdeling “De Morgenster”, k. 123. 
Gods Woord bemoedigt ons: “De Heere is mijn Herder, mij ontbreekt niets. [….] Al ging ik ook door een 
dal van schaduw van de dood, ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij.” (Ps. 23: 1B en 3) 
Geboren 
Woensdag 25 november jl. werd familie Arnold en Rebecca Bok, Kilse Suikerpeer 5, 4255 JP Nieu-
wendijk, verblijd met de geboorte van hun eerste kindje: een zoon. Zijn naam is: Noah Samuël en zij 
noemen hem: Noah. Wat een zegen voor hen als ouders, dat zij een kindje mochten krijgen! Wij willen 
hen als gezin van harte feliciteren met de geboorte van Noah en bidden hen toe dat Noah mag op-
groeien tot eer van God en tot vreugde van zijn ouders. 
Catechese komende week: 
Woensdagavond 2 december 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 4 december 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 I is weer D.V. a.s. vrijdag 4 december van 20.00 – 20.45 uur in de consisto-
rie. Het is eens in de 2 weken. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom! Neem dan even con-
tact op met mij.                        Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds.! 
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! 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar fam. Bok, Kilse Suikerpeer 5, 
Nieuwendijk. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
Jarige 
Mw. E. Hoeke-van Andel, Vijverstraat 38 viert op 30 november haar verjaardag. Dhr. H. Nieuwenhui-
zen, Dijkje 7 is op 4 december jarig. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en 
Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
Tiener nevendienst 
Volgende week is het weer tiener nevendienst. En zoals altijd is het voor iedereen onder de 16 jaar 
op het voorgezet onderwijs. Vergeet niet om je aan te melden op de website van onze kerk om bij 
de kerkdienst aanwezig te kunnen zijn. Niet vergeten dus!!!  



 
 

Graag tot volgende week! Jan, Peter en René 
Kerstproject KND: Ik zie toekomst in jou 
Vandaag starten we met het kerstproject van de KND. Het thema dit jaar is: Ik zie toekomst in jou. 
In de Bijbelse geschiedenissen op weg naar Kerst laat God zien welke toekomst Hij voor ogen heeft 
voor de wereld en hoe Hij die gaat realiseren. Hij doet dat door zijn engelen naar de wereld te sturen 
met zijn boodschap. Engelen zijn Gods dienaren en zijn zo ook als een spiegel voor de mensen. Als wij 
luisteren naar de boodschap van engelen, merken we dat die niet alleen voor Zacharias, Maria, Jozef 
en de herders bedoeld is. Wij zien Gods wil, Gods plan om zijn Koninkrijk te laten komen, ook in ons 
leven. God helpt ons om vanuit verschillende perspectieven zijn liefde in Christus te zien, beter te be-
grijpen en erin te geloven.  
De projectverbeelding bestaat uit een spiegelende achterwand die het spiegelen, kijken, geloven en 
zien verbeelden. Voor de spiegelwand zien we telkens twee figuren die met het verhaal te maken heb-
ben. Een engel heeft hierin een terugkerende rol. De projecttitel ‘ik zie toekomst in jou’ geldt niet alleen 
voor de Bijbelse figuren die we gaan ontmoeten maar ook voor ons vandaag de dag.  
Kinderkerstfeest 2020 
Op zaterdag 19 december a.s. willen we met de kinderen van de kindernevendienst het kinderkerst-
feest vieren. De viering begint om 18.30 uur. Hierbij zal kindertheatergroep Onwijz hun kerstvoorstelling 
“In de Gloria” spelen. Deze kerstvoorstelling is interactief met een mix van toneel, trucs, spellen en hu-
mor waarbij enkele figuren uit het kerstverhaal langs zullen komen. Uiteindelijk draait alles om het the-
ma dat Jezus voor ons gekomen is. Deze avond zullen de kinderen van de kindernevendienst ook hun 
kersttasje uitgedeeld krijgen. In verband met de corona maatregelen is voor deze viering helaas maar 
plek voor 30 volwassenen. Kinderen t/m 12 jaar tellen niet mee. We verzoeken de ouders van de kin-
deren die de kindernevendienst bezoeken om met 1 ouder te komen. Op deze manier blijft er ook ruim-
te voor overige belangstellenden. Geef je snel op, want vol = vol! Het kerstfeest is uiteraard wel te vol-
gen via www.kerkdienstgemist.nl 
Vrouwenkoffieochtend 
Op dinsdag 1 december is er weer de vrouwenkoffieochtend. 
Hiervoor willen wij de vrouwen uit onze gemeente uitnodigen. We proberen de Bijbel toe te passen op 
het leven van alle dag. Wat doen we met de verhalen uit de Bijbel? Wat betekenen die voor ons. We 
leren dus met en van elkaar. 
Wij gaan verder met het boekje van Hetty Lalleman “Leren vertrouwen op God”. Bijbelstudies over 
Psalmen, hoofdstuk 6 is aan de beurt. We beginnen om 9.30 uur met koffie en iets lekkers, daarna star-
ten we met de Bijbelstudie. 
Het gaat dit seizoen iets anders als vorige seizoenen i.v.m. met het corona virus. Dit worden de nieuwe 
regels: We zitten in de grote zaal, zodat we voldoende afstand kunnen houden. 
Bij binnenkomst de handen ontsmetten. We brengen onze eigen Bijbel mee. Er wordt niet gezongen. 
De liederen worden opgelezen en gespeeld op het orgel of afgespeeld. Komt u voor het eerst op de 
koffieochtend, dan graag aanmelden bij Annie van Hemert tel. 0183 401242. Voor de vaste groep 
graag afmelden als u niet komt. Tot ziens op de vrouwenkoffieochtend 
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 vra-
gen we een vergoeding van €2,50. Ook worden heerlijke speculaasbrokken verkocht. Tot dan! 
Wanneer? 
Woensdag 2 december van 18.00u tot 21.00u 
Donderdag 3 december van 18.00u tot 21.00u 
Vrijdag 4 december van 8.30u tot 21.00u 
Zaterdag 5 december van 8.30u tot 15.00u 
Vrijdag 11 december van 18.00u tot 21.00u 
Zaterdag 12 december van 8.30u tot 13.00u. 
Radio Zonneschijn 
Doordat in deze coronatijd het Steunpunt al vroeg dicht gaat, mogen de verzoekjes ook op Hoekkamp-
straat 47 in de brievenbus gedaan worden. Team Radio Zonneschijn. 
 
Rooster zondag 6 december 2020 
Voorganger   10.00 uur  Ds. N.M. van Ommeren 

18.30 uur  Ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer 
Kerkauto  Voorlopig rijdt er, tot nader bericht, geen kerkauto.              
Kinderoppas   Chantal Seshie en Sem Dekker    

     

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    

http://www.kerkdienstgemist.nl/
http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

