
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 2e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 10 januari 2021         Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren Ds. A.J. van den Herik, Dordrecht 

Organist                 Dhr. P. v.d. Meijden 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 Opw. 167: 1 t/m 3  
 

Bij de diensten  
Allen van harte welkom weer in de beide zondagse erediensten van vandaag, ook zij die thuis met 
ons verbonden zijn via de techniek! 
Vanmorgen hoop ik zélf voor te gaan en in de avonddienst hoopt voor te gaan ds. A.J. van den 
Herik uit Dordrecht. Allen 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: 
- Laten we Arnold en Deborah Bok en hun zoontje Noah, Kilse Suikerpeer 5, 4255 JP blijven op-
dragen aan de troon van Gods genade. Het is nog in een te vroeg stadium van onderzoeken voor 
de artsen om precies te bepalen wat er met Noah aan de hand is. De onderzoeken gaan nog 
steeds door. Het blijft voor Arnold en Deborah zo nog steeds een onzekere tijd. We bidden dat 
onze Heiland hen zal dragen! 
- Laten we ook bidden voor hen die met corona of enige andere ziekte of lichamelijke achter-
uitgang hebben te maken, hetzij nog thuiswonend, hetzij in één van de tehuizen. 
Gods Woord spoort ons aan als onze ziel zich in ons neerbuigt: “Hoop op God, want ik zal Hem 
weer loven!” (Ps. 42: 12b) 
Geen Follow Me en geen belijdenis-catechese tijdens ‘lock down’ 
Vrij recent hebben wij als kerkenraad besloten dat er tijdens de ‘lockdown’ geen catechese gege-
ven zal worden vanwege de corona-maatregelen van onze regering en het RIVM. We hopen dan 
na de ‘lockdown’ weer verder te kunnen gaan. 
                                                            Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds.! 
 

Opbrengst begrotingsactie 
Afgelopen najaar hebben de kerkrentmeesters een actie gehouden om het begrotingstekort over 
2020 te dichten. Veel gemeenteleden hebben aan deze actie bijgedragen en hebben een extra gift 
gedaan. De opbrengst van deze begrotingsactie (t/m 31 dec) is €17.800,- waardoor het begrotings-
tekort gedicht is. We zijn zeer dankbaar voor al uw ruimhartige gaven!  
De kerkrentmeesters 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. L. Vonk-Noordergraaf, 
Hooftlanden 29, Werkendam. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 

Jarige 
Dhr. A. Dekker, Prs. Irenelaan 50 viert vandaag zijn verjaardag. Op 12 januari is mw. H.P. van der 
Stelt-Oldenburg, Vijverstraat 14 jarig en dhr. H. van der Stelt, Zandsteeg 65 is op 15 januari jarig 
en op 16 januari mw. J. Boer-Vink, Rijksweg 109-106.  Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag 
met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Rooster zondag 17 januari 2021 
Voorganger   10.00 uur  Ds. N.M. van Ommeren 

18.30 uur  Prop. E. Meijer, Ermelo  
 

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst! 
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