ZOND AGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 30e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 25 juli 2021
Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Ds. P.J. Droogers, Werkendam Ds. E. van Wijk, Sprang
Organist
Dhr. P. Veen
Mw. N. van Gils-Temminck
Koster
Dhr. F. van Os
Dhr. F. van Os
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtus/schoollied Weerklank 284: 1

Psalm 63: 1

Bij de diensten
Hartelijk welkom allemaal weer in onze beide erediensten van deze zondag, ook diegenen die
thuis met ons meekijken en -luisteren. Vanmorgen hoopt voor te gaan ds. P.J. Droogers uit Werkendam en in de avonddienst ds. E. van Wijk uit Sprang. Heb allen weer gezegende diensten onder het Woord van onze God!

Uit de gemeente
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 wisselend mee gaat.
- Voor mevr. R.M.T. Groeneveld-Van Ingen, Amaryllishof 27, 4255 JM, die a.s. dinsdag een onderzoek zal krijgen in het ziekenhuis. Het gaat niet goed met haar gezondheid.
- Voor fam. J. den Dunnen, Amaryllishof 15, 4255 JM, waar het met hen beiden telkens langzamerhand een stukje verder achteruit gaat. Mevr. C. den Dunnen moet nu helemaal het bed houden en
krijgt nu ook meer pijnstilling.
Wij bidden dat allen zich gedragen mogen weten door onze hemelse Vader!
De Heiland zegt ons in Zijn Woord: “Zie, Ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw
kroon zal wegnemen!” (Op. 3: 11)

Dankwoord
Wij willen u hartelijk danken voor alle goede woorden die zijn gesproken, niet alleen tijdens de afscheidsdienst, ook bij voorgaande diensten na afloop. Fijn was het om elkaar nog even te kunnen
spreken en Gods zegen toe te wensen. Ook willen wij u heel hartelijk danken voor alle mooie attenties, boeken, gedichten, bloemen, kaarten enzomeer. De canvas foto van de kerk is een mooie
herinnering aan de Gemeente. Al blijft al ons werk altijd stukwerk, God gaat door met Zijn werk!
Daarom danken wij Hem bovenal voor de kracht, die Hij mij heeft gegeven om dienaar van het
Woord te mogen zijn al die jaren. Soli Deo gloria!

Ons nieuwe adres
Wij gaan D.V. woensdag 28 juli verhuizen naar Drachten. Ons nieuwe adres wordt dan:
Hanebalken 233, 9205 CL Drachten. Altijd welkom!
Met een hartelijke groet van mijn vrouw en mij, ds. N.M. van Ommeren.

Huwelijksjubileum
Op D.V. Wo. 28 juli a.s. hopen Bertus en Bets van der Stelt-Dekker, Beatrixlaan 7 4255 VA, te gedenken dat zij 60 jaar getrouwd zijn. Een diamanten huwelijksjubileum! Wat een zegen en een genade van de Here! Want het is Gods goedheid en Zijn trouw dat Hij Bertus en Bets al die jaren
heeft gedragen en gespaard voor elkaar. Ondertussen verblijft Bertus al zo'n drie en een half jaar
in Altenahove, afd. Guldenroede, kamer 111. Maar ook hier is de Here hem nabij, en ook zijn

vrouw. Wij willen hen alvast bij voorbaat van harte feliciteren met hun diamanten huwelijksjubileum
en bidden hen van harte Gods nabijheid, kracht en zegen toe voor de jaren die zij van Hem nog
mogen krijgen!

Aanspreekpunt pastoraat in vacature-tijd
Het nieuwe aanspreekpunt voor het pastoraat in de tijd dat onze Gemeente vacant is, is onze voorzitter Jan de Graaf, Zevenbanseweg 6 4255 HA, telefoon: 403641

Oppas
Tijdens de zomervakantie is er gewoon oppas in de kerk. Vandaag zijn dat Helen en Sophie.
Kindernevendienst
De kindernevendienst zal gewoon doorgaan in de zomervakantie! Dus iedere zondag zijn de kinderen welkom!
Bedankt
Ik wil iedereen bedanken die aan mij gedacht heeft in de Herberg of bij mijn thuiskomst. Het is fijn
te weten dat er zoveel mensen om je denken. Groeten van Nel van Gils
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar fam. Van der Stelt-Dekker,
Beatrixlaan 7. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.

Jarige
Dhr. W. Noorloos, Rijksweg 161, viert op 28 juli zijn verjaardag. Van harte gefeliciteerd, een fijne
dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar!

Rooster zondag 1 augustus 2021
Voorganger
10.00 uur
Ds. P.J. Droogers, Werkendam
18.30 uur
Ds. Chr. van Andel, Amsterdam
Kinderoppas

Eline en ..

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst!
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