
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  38e nieuwsbrief van de 23e jaargang, d.d. 4 oktober  2020.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur, jongerendienst 

Voorganger Ds. A. Groeneveld, Lunteren Arie de Rover 

Koster Dhr. H. van Daalen Dhr. H. van Daalen 
Organist   Dhr. P. v.d. Meijden   Dhr. P. Veen 
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus    Lied 675: 1 en 2 
 
Bij de diensten 
Allen van harte welkom in onze beide erediensten van vandaag, ook diegenen die thuis met ons verbonden 
zijn. Vandaag is het Israëlzondag. We mogen ons blijvend verbonden weten met het volk van God Israël. 
Zij hebben het niet gemakkelijk in deze tijd. Het antisemitisme neemt weer hand over hand toe. Laten wij 
blijven bidden voor Israël! Vanmorgen gaat voor ds. A. Groeneveld uit Lunteren en in de avonddienst hoopt 
voor te gaan dhr. A. de Rover uit Hardinxveld-Giessendam in de jongerendienst. Zelf heb ik vanmorgen de 
Startdienst in de Ichtusgemeente in Sleeuwijk. 
Allen heel gezegende diensten onder de verkondiging van het Woord van onze God! 
  
Omzien naar 
Laten we bidden voor, danken en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
- Voor fam. W.J. van der Stelt, Vijverstraat 14, 4255 HG, want mevr. H.P. van der Stelt – Oldenburg is afge-
lopen vrijdag geopereerd in de St. Maartenskliniek in Nijmegen. 
- Voor fam. M. Pruissen, Schans 27A, 4251 PW Werkendam. Dhr. Pruissen is weer thuis en het gaat goed 
met hem. Hij zal nog wel verdere behandelingen gaan krijgen. 
- We mogen de Heere danken voor mevr. E. de Snoo-Biesbroek, Rijksweg 109-002, die van de verdere 
onderzoeken die zij zou krijgen goede uitslagen mocht ontvangen. 
- We mogen de Heere danken voor dhr. J. van der Perk, Rijksweg 98, 4255 GN, want hij mocht een goede 
uitslag van het onderzoek krijgen. 
Wie gelooft in de Heere Jezus mag weten dat Hij voor ons bidt dat ons geloof niet zal op-houden, zoals Hij 
dat ook voor Petrus deed: “Ik heb voor u gebeden, dat uw geloof niet ophoudt.” (Luk. 22: 32) 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. M. van Breugel-Jansen, Knotwilg 
27. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarigen 
Vandaag is jarig mw. A.W. Groenevelt-Vos, Amaryllishof 10, 6 oktober dhr. A.A. van Anrooij, Hoekkampstraat 
27 en 7 oktober mw. A. Duijzer- van Wijk, Griendstraat 3a .  Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen 
die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Vanavond jongerendienst ‘Genieten van de kleine dingen!’  
In deze gekke tijd willen we bij de volgende jongerendienst stilstaan bij het thema ‘Genieten van de kleine 
dingen!’. Hoe kun je genieten ondanks alle beperkingen die COVID-19 met zich meebrengt? Zien we de 
leuke en goede dingen nog wel? Arie de Rover gaat ons hierin meenemen. 
De jongerendienstcommissie is nog op zoek een nieuw commissielid. We bestaan nu uit de volgende le-
den: Femke de Vries, Eline de Jong, Deborah Bok, Imke Dekker en Tim de Poorter. Lijkt dit je leuk? Meldt 
je dan bij een van de commissieleden. 
 
Tiener nevendienst 
Volgende week is het weer tiener nevendienst. En zoals altijd is het voor iedereen onder de 16 jaar op het 
voorgezet onderwijs. Let op het aanmelden op de website van onze kerk om bij de kerkdienst aanwe-
zig te kunnen zijn. Niet vergeten dus!!! Graag tot volgende week!   
Jan, Peter en René 
 



 
 

Nieuwe maatregelen corona 
Afgelopen week zijn er nieuwe coronamaatregelen afgekondigd. Voor kerkdiensten zijn er, op dit moment, 
geen extra regels of beperkingen nodig. Wel willen we u nogmaals vragen om de basisregels in acht te ne-
men: anderhalve meter afstand houden, vermijd hand-op-hand contact en blijf thuis als u ziek bent of 
hoest.  
 
Aanmelden kerkdiensten 
Voor het aanmelden voor de kerkdiensten willen we u vragen om voor alle jongeren ouder dan 12 jaar en 
volwassenen het formulier apart in te vullen. De kinderen (t/m 12 jaar) mogen wel aangemeld worden bij de 
opmerkingen. Op deze manier kunnen we beter zien of er plaats genoeg is voor iedereen die zich aan-
meldt. 
 
Gebruik zalen in de kerk  
De zalen in de kerk kunnen gebruikt worden voor noodzakelijke activiteiten die dit seizoen plaatsvinden. 
Om te zorgen voor voldoende afstand kunnen er maar een beperkt aantal mensen tegelijkertijd in een 
ruimte. In de Ark passen maximaal 12 volwassenen, in de zaaltjes maximaal 8. Voor kinderen en jongeren 
geldt dit niet, want zij hoeven geen afstand tot elkaar te houden. Om de zalen in de kerk te gebruiken is het 
volgende nodig:  

• Voor elke bijeenkomst is er een contactpersoon die bijhoudt wie er aanwezig is, én dat er niet meer 
mensen komen dan er in de zaal passen.  

• Vooraf moet er gereserveerd worden bij Johan Nieuwenhuizen. Hij kijkt of dat de ruimte vrij is en 
zorgt dat de verwarming aanstaat.   

• De contactpersoon zorgt ervoor dat na de bijeenkomst alle tafels en stoelen schoongemaakt wor-
den zodat alles schoon is voor een volgende activiteit.   

Mochten er vragen zijn, neem dan contact op met Johan Nieuwenhuizen (het goede telefoonnummer: 
0183-403640, joconieuw@live.nl) of Henk-Jan van den Ham (0183-304547,  
kerkrentmeesters@hervormdnieuwendijk.nl)  
 
Beheerder website 
Het beheer van de website van de kerk is overgenomen door Jeroen Kiewiet. Hij zal zorgen voor het onder-
houd. Hij zorgt er ook voor dat de aanmeldingen via de site op de lijst komen te staan. 
Als iets hebt voor de site, kunt u het melden bij Jeroen: webmaster@hervormdnieuwendijk.nl   
 
De catechese-indeling is als volgt: 
Catechisatie voor groep 7 en 8. 
Afgelopen week zijn we gestart met een enthousiaste groep,  
maar omdat er een paar niet konden komen, hebben wij besloten dat we de tijd aan gaan passen. 
Woensdagavond zijn jullie welkom vanaf 19:30 tot 20:30. 
Neem gerust je vrienden mee.        Tot woensdag, Femke, Adriano, Arie en Hans 
  
Op de vrijdagavonden, begonnen op 2 oktober, van 18.45-19.30 uur in de Ark: 
- 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-jari-
gen o.l.v. Nella en mijn vrouw en de 14+ o.l.v. mijzelf. 
  
Belijdeniscatechese groep I + Follow Me 18+ 
Belijdeniscatechese groep I is dit keer D.V. a.s. woensdag 7 oktober van 20.45 – 21.30 uur in de Ark. Het is 
in principe eens in de 2 weken. Iedereen die interesse heeft is van harte welkom! Neem dan even contact 
op met mij.  Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds.! 
 
Vrouwenkoffieochtend 
Op dinsdag 6 oktober DV starten we weer met 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 4 is aan de beurt. We beginnen om 9.30 uur met koffie en iets lekkers, daarna starten we met de 
bijbel studie. Het gaat dit seizoen iets anders als vorige seizoenen ivm met het corona virus. Dit worden de 
nieuwe regels: 
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We zitten in de grote zaal, zodat we voldoende afstand kunnen houden. Bij binnen komst de handen ont-
smetten. We brengen onze eigen bijbel mee. Er wordt niet gezongen. De liederen worden opgelezen en 
gespeeld op het orgel.     Tot ziens op de vrouwenkoffieochtend 
 
Bijbelgesprekskring 
Dinsdagavond 6 oktober komen we weer bij elkaar om 20.00 in de kerk. We gaan het deze avond hebben 
over: ‘Ben je een licht, dan zul je stralen’. Van harte welkom! 
 
 
Lasergame – jongeren 12+ 
Op zaterdag 10 oktober willen we lasergame gaan spelen bij Jongerencentrum De Pomp in Almkerk. Dus 
ben je 12 jaar of ouder, geef je dan voor donderdag 8 oktober op door je voor & achternaam + LASER-
GAMEN naar René Dekker te appen: 06 3002 3357. We gaan op de fiets en vertrekken om 19:45 uur 
vanaf het Shell tankstation in Nieuwendijk. Hoe laat het klaar is hangt van de drukte af, waarschijnlijk tus-
sen 22:00 en 23:00 uur. De kosten zijn 2 euro (in De Pomp betalen). Frisdrank en snacks kun je daar ook 
kopen en kosten tussen de 0,90 en 2,- euro.    Het Jeugdwerk 
 
Vakantiebijbelclub 
Helaas moeten wij jullie melden dat er deze herfstvakantie GEEN vakantiebijbelclub is. Door het coronavi-
rus hebben wij met zoveel regeltjes te maken dat het niet lukt om weer zo'n programma te maken als wat 
we altijd doen, dus hebben wij besloten om het niet door te laten gaan. 
Wij hopen dat we jullie volgend jaar weer mogen begroeten!     Groetjes, de VBC commissie.  
 
Dankbetuiging 
We willen graag iedereen die ons verraste met een kaart of een bloemetje voor ons 60-jarig huwelijksjubileum 
hartelijk bedanken.    Huib en Adri Nieuwenhuizen 
 
Verhuizing 
Via deze weg willen wij de mededeling doen dat wij afgelopen maand verhuist zijn naar Kapelle (Zeeland). 
In de afgelopen vier jaar mochten wij o.a. ons huwelijk en de doop van onze dochter en zoon in de ge-
meente met u delen. Strekkende ons uit naar een nieuwe periode waarin God ons gezin nabij zal zijn, wen-
sen wij de gemeente van Nieuwendijk Gods onmisbare Zegen toe. Het nieuwe adres is Vijverstraat 28, 
4421 AX Kapelle. Een hartelijke groet in verbondenheid, Robert, Linda, Isabel en Lorenzo Spuls 
 
Rooster zondag 11 oktober 2020 
Voorganger   10.00 uur Ds. N.M. van Ommeren  

18.30 uur Ds. J. Boom, ‘s Gravemoer 
Kerkauto    H. Branderhorst, tel. 0183 403224 
Kinderoppas      Helen van Oord en Sem Dekker 

     

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    
 

http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

