
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  35e nieuwsbrief van de 23e jaargang, d.d. 6 september  2020.   Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren Ds. C. Hendriksen, Woudrichem 

Koster Hr. H. van Daalen Hr. H. van Daalen 
Organist Hr. P. Veen     Mw. N. van Gils-Temminck 
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus   OTH 124    Gezang 169: 1, 4, 5 en 6 
 
Bij de diensten 
Van harte welkom allemaal in de erediensten van deze zondag, ook hen die thuis met ons ver-bon-
den zijn. Vanmorgen hoop ik zelf voor te gaan en in de avonddienst ds. C. Hendriksen uit Woudri-
chem. Allen heel gezegende diensten onder het Woord, in verbondenheid met elkaar door de Hei-
lige Geest! 
 
 
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. Dhr. Den Dunnen heeft afgelopen vrijdag 
een onderzoek gehad en is nu in afwachting van de uitslag.  
- Laten wij ook niet vergeten en bidden voor onze gemeenteleden in de diverse tehuizen: 
In het verpleeghuis ‘Altenahove’, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk: 
-Mevrouw C. Schouten, Afdeling Akkerwinde, kamer 124. 
-De heer E. van der Stelt, Afdeling Guldenroede, kamer 111. 
-Mevrouw G. van der Nat-Dekker, Afdeling ‘Wilgenroos’, kamer 203. 
-De heer M. Versteeg, Afdeling ‘Guldenroede’, kamer 102. 
In het zorgcentrum ‘Antonia’, Knotwilg 29, 4286 DE Almkerk: 
-Mevrouw M. van Breugel-Jansen, kamer 27-f. 
-Mevrouw M.C. Dekker-Boxem, kamer 13-e. 
In woonzorg ‘Altenastaete’, Griendstraat 3a, 4255 VX Nieuwendijk: 
-Mevrouw A. Duijzer-Van Wijk, kamer 5. 
In het verzorgingstehuis ‘De Notenhoff’, Nachtegaallaantje 1, 8241 PN Andel: 
-Mevrouw D.H. van Gammeren-Nieuwenhuizen, kamer 1.12 
In het zorgcentrum ‘Goezate’, Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam: 
-Mevrouw T.W. Hoeke-Braun, Afdeling ‘Stuurhut’, kamer 205. 
-De heer L. Groeneveld, Afdeling ‘De Roef’, kamer 114. 
In het zorgcentrum ‘Buurstede 15’, Buurstede 15, 4904 PX Oosterhout: 
-Mevrouw R. van der Stelt, Afdeling ‘Schapendries’, kamernummer wordt niet vrijgegeven. 
Gods Woord roept ons op: “Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door 
bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God.” (Fil. 4: 6) 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. E. de Snoo, Rijksweg 
109-002. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarige 
D.V. 11 september is jarig mw. G. Pruissen-Millenaar, Schans 27a Werkendam. Van harte gefelici-
teerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Tiener nevendienst 
Vandaag gaan we weer van start met de tiener nevendienst. Iedereen onder de 16 jaar op het 
voorgezet onderwijs is weer welkom. Tot zo meteen!                               Jan, Peter en René 
 
 



 
 

 
 
Bijbelgesprekskring 9 september 
D.V. a.s. woensdagavond 9 september willen wij weer een gezellige startavond houden van de Bij-
belgesprekskring, te beginnen om 20.00 uur, dit keer niet aan de pastorie, maar in de Ark, van-
wege 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 deelne-
mers zijn van harte welkom. Neem de stap en kom gerust, hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 
Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds.! 
 
Startavond voor de jeugd 
Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur. Gelukkig kunnen we inmiddels weer wat meer dan aan 
het begin van de coronatijd. Dus we gaan weer beginnen aan een leuk seizoen! We hebben al heel 
wat dingen op de planning staan. Het eerste is de startavond! Deze avond houden we op vrijdag-
avond 18 september, bij Toine en Judith aan de Ippelseweg 10. De kinderen van de basisschool zijn 
welkom om 17.00u, en de jeugd van de middelbare school mag om 18.30u aanschuiven. Dan gaan 
we eerst gezellig met elkaar eten, en volgt er een hele leuke avond! De kinderen van gr 1 t/m 5 
mogen om 21.00u weer worden opgehaald. Voor de rest van de kinderen/jeugd is deze avond rond 
23.00u afgelopen. We vragen je wel om je op te geven, dit is mogelijk tot woensdag 16 september, 
zodat we weten hoeveel kinderen er komen. Dat kan bij Marleen, 06-10087946 of  
marleengeluk93@gmail.com. We hopen jullie dan te zien. Wij hebben er zin in! Wij hopen jullie ook!   
Groetjes, de jeugdraad. 
 
Startactiviteit: Happen en Trappen 
Aan het begin van het nieuwe seizoen willen we elkaar graag ontmoeten. Vanwege corona gaat 
het dit jaar wat anders dan we gewend zijn. 
We nodigen u en jou uit voor ‘happen en trappen’. Op zaterdag 19 september, tussen 16.00 en 
20.00 uur, verdere informatie volgt. 
We fietsen een mooie route en stoppen op verschillende plaatsen, waar activiteiten zijn. Ook wordt 
er een hapje en een drankje gezorgd. Lukt fietsen niet, ook dan bent u van harte welkom! 
Geef je snel op, via de site www.hervormdnieuwendijk.nl/startactiviteit. Opgeven graag tot uiterlijk 
14 september. 
 
Rooster zondag 13 september 2020 
Voorganger   10.00 uur Ds. J. Haeck, Zeist   

18.30 uur Ds. C. Hendriksen, Woudrichem 
Kerkauto    T. Duyzer, tel. 0183401923 
Kinderoppas    Marleen Kiewiet en Bianca Hoeke 
 

   

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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