ZONDAGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 34e nieuwsbrief van de 23e jaargang, d.d. 30 augustus 2020. Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Ds. N.M. van Ommeren
Ds. A. Poortman, Veenendaal
Koster
Hr. J. van Oord
Hr. J. van Oord
Organist
Hr. P. Veen
Mw. N. van Gils-Temminck
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtus
Dank U voor deze nieuwe morgen Gezang 113: 1
Bij de diensten
Allen hartelijk welkom in de kerk en die thuis met ons verbonden zijn met de beide diensten van
vandaag. Vanmorgen hoop ik zelf weer voor te gaan na een periode van ziekte en onze vakantie.
In de avonddienst hoopt voor te gaan ds. A.D. Poortman uit Veenendaal. Heb allen weer heel gezegende diensten onder het Woord van onze God, in de kerk en ook 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. Hoewel de situatie redelijk stabiel is, worden
zij beiden wel minder. Dhr. Den Dunnen krijgt aankomende vrijdag een onderzoek en is dan in afwachting van de uitslag.
- Voor fam. Van Gils-Temminck, Hoekkampstraat 37, 4255 VR. Dhr. Van Gils is behoorlijk ziek geweest en was daardoor opgenomen in Gorinchem, maar is nu weer thuis voor herstel.
- Voor mevr. B. de Snoo, JB Dijkhuis, Rijksweg 109-002, 4255 GH, die verschillende onderzoeken
heeft gehad en nog gesprekken zal krijgen en dan in afwachting is van de uitslagen.
- Laten we ook blijven bidden voor en meeleven met hen die alleen zijn komen te staan, onze weduwen en weduwnaars, voor onze ouderen, maar ook voor onze jongeren en voor hen die met
ziekte en achteruitgang hebben te kampen.
Gods Woord bemoedigt ons: “En onze Heere Jezus Christus Zelf én onze God en Vader, Die ons
heeft liefgehad en ons een eeuwige troost en goede hoop gegeven heeft uit genade, moge uw harten vertroosten en u in elk goed woord en werk versterken.” (II Thess. 2: 16-17)
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar hr. en mw. van Gils-Temminck,
Hoekkampstraat 37. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.
Jarigen
D.V. 2 september is jarig mw. P.J. v.d. Koppel – van Vark, Rijksweg 109-205. Dhr. L.C. de Groot,
Singel 2 is 5 september jarig. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods
zegen voor het nieuwe levensjaar!
Kindernevendienst
Beste allemaal, de zomervakantie zit erop en school gaat weer starten! Hopelijk hebben jullie een
fijne vakantie gehad.
Volgende week zondag 6 sept is er weer KND. Jullie zijn van harte welkom! Aanmelden voor de
dienst is nog steeds nodig via de website van de kerk.
https://www.hervormdnieuwendijk.nl/aanmelden-dienst/
Hopelijk tot 6 september!
Tiener nevendienst
De zomervakantie is voorbij en we gaan dus ook weer met de tiener nevendienst van start. Volgende
week (6 september) zal de eerste keer van dit nieuwe seizoen zijn. En zoals altijd is het voor iedereen
onder de 16 jaar op het voorgezet onderwijs. Dat is niet veranderd, maar wat wel veranderd is
vanwege de corona maatregelen is dat jij je (samen met je familie) moet aanmelden 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

Start Bijbelgesprekskring
D.V. woensdagavond 9 september willen wij weer een gezellige startavond houden van de Bijbelgesprekskring, te beginnen om 20.00 uur, dit keer niet aan de pastorie, maar in de Ark, vanwege
de corona-beperkingen. We openen de avond met Bijbellezen en het gebed om een zegen over dit
nieuwe seizoen en daarna willen met elkaar op een creatieve manier bezig gaan met het ons verdiepen in de Bijbel aan de hand van diverse Bijbelquizzen. Mijn vrouw zal zorgen voor een hapje
en een drankje.
Graag tot woensdag de 9e september allemaal weer. Ook nieuwe deelnemers zijn van harte welkom. Neem de stap en kom gerust, hoe meer zielen, hoe meer vreugd!
Radio Zonneschijn
Op donderdag 3 september begint Radio Zonneschijn weer van 14.00 tot 15.00 uur. Er zijn nieuwe
boekjes met de verzoeknummers die U kunt aanvragen. Wie belangstelling heeft in een boekje
voor thuis kan contact opnemen met Ina Hoeke. Telefoonnr. 0640458687 of mail
hoeke.a@kpnmail.nl De nieuwe lijst staat ook op de site van de kerken. U kunt de verzoekjes tot
dinsdag 17.00 uur aanvragen. Wij zoeken ook nog medewerk(st)ers. Team Radio Zonneschijn
Kleine Kerken Tour Duo Virtuoso & jong talent in Uitwijk
Op zaterdagmiddag 12 september vinden in de Hervormde Kerk in Uitwijk twee zomerconcerten
plaats. In verband met de maatregelen voor beperkt bezoek wordt het concert op dezelfde middag
herhaald. Hierdoor zijn zowel om 14.30 uur als 16.30 uur 40 zitplaatsen in de kerk beschikbaar. De
toegang voor het concert is gratis, plaatsen reserveren is wel verplicht. Dit kan via
www.duovirtuoso.nl. Er is na afloop van het concert een collecte en digitale donatiemogelijkheid.
Rooster zondag 6 september 2020
Voorganger
10.00 uur
Ds. N.M. van Ommeren
18.30 uur
Ds. Hendriksen, Woudrichem
Kerkauto
A. Schermers, tel. 0620876652
Kinderoppas
Chantal Seshie en Lisa Olieman

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst!
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