
 

 
 

      

  

Z O N D AG S B R I E F   

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 28e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 11 juli 2021              Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren 
Afscheid kinderen KND + ambtsdragers 

Ds. H. Klink, Hoornaar 
 

Organist                 Dhr. P. v.d. Meijden Dhr. P. Veen 

Koster Dhr. H. van Daalen Dhr. H. van Daalen 

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

Introïtus/schoollied E.L. 478 Zing, zing, zingen 
maakt blij 

Psalm 97: 1 

 
 
Bij de diensten  
Wij heten u en jullie allen van harte welkom in onze beide erediensten van deze zondag, ook die-
genen die thuis met ons verbonden zijn. Vanmorgen is het afscheid van enige kinderen van de 
KND (Evi Dekker, Sophie Geluk, Daan Groeneveld, Tim Olieman, Guus de Ruijter en Linde van 
Vugt) + afscheid van de ambtsdragers br. Adriaan Boogaarts en br. Wim Olieman, beiden ouder-
ling. In deze dienst hoop ik zélf voor te gaan. In de avonddienst hoopt voor te gaan ds. H. Klink uit 
Hoornaar. Allen heel gezegende diensten onder ’t Woord van onze God! 
 
 
Zingen in de diensten vanaf deze zondag 
Vanaf deze zondag gaan we weer zingen in de diensten. Alle liederen mogen ingetogen meege-
zongen worden. Zoals voorheen vragen we u om anderhalve meter afstand te houden in de kerk 
en om thuis te blijven als u verkoudheidsklachten hebt. De kerkenraad wenst iedereen een geze-
gende en muzikale dienst toe!  
  
 
Uit de gemeente 
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
- Voor mevr. N. van Gils-Temminck, Hoekkampstraat 37, 4255 VR, die afgelopen week weer is 
thuisgekomen van haar verblijf voor haar herstel in het Pastoraal Diaconaal Centrum “De Herberg” 
in Oosterbeek. Het heeft haar goed gedaan! 
- Onze voorzitter br. J. de Graaf, Zevenbanseweg 6, 4255 HA, zal a.s. dinsdag een onderzoek krij-
gen in het ziekenhuis. Aan de hand van de uitslag van dit onderzoek gaan de artsen dan bepalen 
wat zij gaan doen voor wat betreft een operatie. 
De Heere bemoedigt ons als Zijn Gemeente in Zijn Woord: “Ik vertrouw erop dat Hij, Die in u een 
goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.” (Fil. 1: 6) 
  
 
Afscheidsdienst D.V. a.s. zondag 18 juli 
Het is alweer ruim 7 jaar geleden dat ik bevestigd mocht worden tot predikant hier in Herv. Nieu-
wendijk. De intrededienst was op 6 april 2014 en ging over het blijven in Christus, de ware Wijn-
stok. (Joh. 15: 5 en 8) Dat is leven vanuit het geloof in Hem, vanuit de verbondenheid met Hem en 
telkens weer gevoed worden door Hem. 
Wat vliegt de tijd toch snel voorbij!! Dankbaar zijn we de Heere dat ik hier al die jaren in uw midden 
heb mogen dienen. We mochten lief en leed in al die tijd met elkaar delen en het brengen voor 
Gods Aangezicht. Dankbaar zijn we ook voor de liefdebanden die zijn gesmeed in al die jaren. We 
zullen die zeker gaan missen. Dankbaar ben ik ook mijn vrouw, die mij al die jaren liefdevol en 
trouw heeft bijgestaan. 
 
 



 
 

 
 
Als predikant ben je voorganger, maar tevens voorbijganger. En zo is het nu: Er is een tijd van ko-
men en er is een tijd van gaan! Volgende week zondag 18 juli hoop ik dan in de morgendienst af-
scheid te preken en met emeritaat te gaan. 
We hopen velen van u na de morgendienst nog even te mogen begroeten. Graag willen wij u mee-
geven de zegenbede die altijd over het Volk Israël werd uitgesproken door Aäron en zijn zonen: 
“De Heere zegene u en behoede u! De Heere doe Zijn Aangezicht over u lichten en zij u genadig! 
De Heere verheffe Zijn Aangezicht over u en geve u vrede!” (Num. 6: 24-26) 
                                Met een hartelijke groet van mijn vrouw en mij, ds. N.M. van Ommeren. 
 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mevr. N. van Gils-Temminck, 
Hoekkampstraat 37. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
 
Jarige 
Op 16 juli viert mw. J. de Groot-Versteeg haar verjaardag. Mw. E.B. van der Stelt-Dekker viert op 17 
juli haar verjaardag. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen 
voor het nieuwe levensjaar! 
 
 
Verjaardagsfonds 
De busjes van het verjaardagsfonds worden geleegd op maandag 12 juli a.s. om 19.30 uur. Plaats: 
consistorie. 
 
 
Verhuizing 
Onlangs zijn we verhuisd naar Tiel. We hebben 20 jaar in Nieuwendijk mogen wonen, en daar met 
velen van jullie lief en leed mogen delen. We zijn dankbaar voor de mooie tijd. Graag geven we 
ons nieuwe adres door: Zonnedauw 23, 4007 VC Tiel.  

Met een hartelijke groet, Wim en Nella Olieman 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rooster zondag 18 juli 2021 
Voorganger   10.00 uur  Ds. N.M. van Ommeren 

18.30 uur  Ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel  
               
Kinderoppas      Bianca en Eline 

     

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.hervormdnieuwendijk.nl/

