ZOND AGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 29e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 18 juli 2021
Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Ds. N.M. van Ommeren
Ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel
Organist
Dhr. P. v.d. Meijden
Mw. N. van Gils-Temminck
Koster
Dhr. J. Vink
Dhr. J. Vink
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtus
Psalm 75: 1,2 en 7
Psalm 108: 1 en 2

Bij de diensten
Allen van harte welkom in de beide erediensten van deze zondag, ook diegenen die thuis met ons
verbonden zijn. Vanmorgen nemen wij na ruim 7 jaar afscheid van u allen. We hebben met u als
Gemeente van onze Heere en Heiland Jezus Christus een hele goede tijd gehad en er zijn in die
tijd vele liefdebanden gesmeed. Scheiden doet lijden, maar u en jullie allen mogen zich vasthouden aan de belofte van onze Heiland t.a.v. Zijn Gemeente: “Ik ben de Goede Herder.” (Joh. 10: 11a)
In de morgendienst hoop ik dus zélf voor te gaan en in de avonddienst ds. C. Baggerman uit Krimpen a/d IJssel. Allen weer heel gezegende diensten onder het Woord van onze God!
Omzien naar
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins:
- Voor dhr. J. van der Perk, Rijksweg 98, 4255 GN, waar het niet goed mee gaat.
- Voor fam. J. den Dunnen, Amaryllishof 15, 4255 JM, waar het met hen beiden telkens langzamerhand een stukje achteruit gaat.
Wij bidden dat zij allen zich gedragen mogen weten door onze hemelse Vader!
God spoort ons aan in Zijn Woord: “Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop.
Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.” (Rom. 12: 11-12)
Met een hartelijke groet van mijn vrouw en mij, ds. N.M. van Ommeren.
Kindernevendienst
De kindernevendienst zal gewoon doorgaan in de zomervakantie! Dus iedere zondag zijn de kinderen welkom!
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar fam. R. van Hemert, Snijderstraat 12. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.
Jarige
Dhr. E. Spiessens, Kildijk 59 viert op 20 juli zijn verjaardag. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag
met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar!

Rooster zondag 25 juli 2021
Voorganger
10.00 uur
18.30 uur

Ds. P.J. Droogers, Werkendam
Ds. E. van Wijk, Sprang

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst!
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