
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  15e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 11 april 2021.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur   Dienst 18.30 uur,  

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren Ds. K.E. Schonewille, Waardenburg 

Koster Dhr. J. van Oord Dhr. J. van Oord 
Organist   Dhr. P. Veen   Dhr. P. v.d. Meijden 
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus   Gez. 62: 1,2     Psalm 121: 1 en 4 
 
Bij de diensten 
Van harte welkom allen in de beide zondagse erediensten van vandaag, ook hen die thuis met ons 
meekijken en -luisteren. We leven alweer na Pasen en dan staan we in de prediking vaak stil bij de 
verschijningen van onze Heere Jezus Christus aan zovele mensen. Het zijn de vaste  en zekere 
getuigen van de opstanding: De Heer is waarlijk opgestaan! 
In de morgendienst hoop ik zélf voor te gaan en in de avonddienst ds. K.E. Schoonewille uit Waar-
denburg-Neerijnen. Zélf hoop ik ’s avonds in Waardenburg voor te gaan, het is een ruilbeurt. Heb 
allen gezegende diensten onder het Woord van onze God! 
 
Omzien naar 
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins:   
- We mogen de Heere hartelijk danken met Arnold en Deborah Bok, Kilse Suikerpeer 5, 4255 JP, 
nu onlangs hun zoontje Noah door het Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam helemaal weer ge-
zond is verklaard. De artsen stonden er zelf versteld van. Arnold en Deborah zien hier duidelijk een 
verhoring van de vele gebeden voor hen in. Zij willen u en jullie dan ook heel hartelijk danken voor 
al jullie gebeden! Soli Deo gloria! 
- Er zijn grote zorgen rond de situatie van broeder Leen Groeneveld, die verblijft in het zorgcen-
trum “Goezate”, Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam. Zijn gezondheidssituatie is sinds deze 
week heel kritiek. Laten we bidden om Gods nabijheid voor hem, voor Ria zijn vrouw (Amaryllishof 
27, 4255 JM) en verder voor allen die bij hen horen.  
- Laten wij ook bidden en meeleven met de weduwen en weduwnaars in onze Gemeente en ook 
voor en met hen die met ziekte en achteruitgang hebben te kampen. Maar laten we ook bidden 
voor onze jongeren, die het vaak moeilijker hebben dan anders, vanwege de corona.. 
We mogen altijd weer onze toevlucht nemen tot Hem, waarvan ps. 31: 4 zegt: “Want U bent mijn 
rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam”. 
 
Doopdienst 
Blij en dankbaar zijn we als Gemeente van Jezus Christus dat D.V. aankomende zondag 18 april 
in de morgendienst de Heilige Doop bediend mag worden aan Iva, dochtertje van Carlo van Driel 
en Suzanne Colijn, Graaf van Hornestraat 32, 1276 AH Almkerk. Iva was geboren op 26 februari 
2020. In deze dienst zal ook medewerking verleend worden door onze eigen zang- en muziek-
groep LEV. 
God begint al in het jonge leven van onze kleine kinderen! Hij roept hen bij name en neemt hen op 
in Zijn Verbond. Laten wij als Gemeente om dit jonge gezinnetje  heen blijven staan. Wij bidden de 
Heere om een gezegende dienst. 
 
Huwelijksbevestiging 
Op D.V. 21 april 2021 gaan Rens van der Wiel en Mariëlle Westerlaken trouwen. Het is Gods hand 
die jullie leven leidt. Hij bracht jullie samen en in dat besef mag je als man en vrouw nu samen de 
weg verder gaan. Een weg onder Zijn zegen, als we dicht bij Zijn Woord leven. Het is daarom een 
belangrijk moment als je samen voor in de kerk knielt om de zegen van de Heere te ontvangen. 
Daarin ligt de basis voor heel jullie verdere leven! 
Rens en Mariëlle, afkomstig uit Werkendam, vestigen zich als echtpaar in Nieuwendijk, Dirkappel 
3, 4255 JT, waar Rens al enige tijd woont. Ze gaan beiden kerkelijk meeleven met onze Her-
vormde Gemeente te Nieuwendijk. We heten hen beiden hartelijk welkom in onze Gemeente en 



 
 

wensen hen hier een goede en gezegende tijd toe en hopen dat ze ondanks de bijzondere om-
standigheden en maatregelen rondom corona zich toch snel thuis zullen voelen in onze Gemeente. 
Door de omstandigheden kan maar een beperkt aantal mensen aanwezig zijn op hun huwelijks-
dag. Ze hopen om 13.00 uur hun ja-woord te geven op Kasteel Sterkenburg te Driebergen-Rijsen-
burg en hopen dan in een kerkdienst, die om 15.30 uur begint en geleid zal worden door collega 
ds. J.A. Hoogesteger uit Dussen-Hank, hun huwelijk kerkelijk te laten inzegenen. Deze dienst zal 
plaatsvinden in de Protestantse Kerk te Cothen. We bidden Rens en Mariëlle een vreugdevolle en 
gezegende trouwdag toe, samen met hun ouders, grootouders, familie en vrienden en Gods zegen 
voor de toekomst. 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. B. v.d. Stelt, Beatrixlaan 
7. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarige 
Dhr. H.A. van Breugel, Buitendijk 6 viert 13 april zijn verjaardag. Van harte gefeliciteerd, een fijne 
dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Tiener nevendienst 
Zo meteen is het weer tiener nevendienst. Graag tot zo!   Jan, Peter en René 
 
Basis-catechese ‘On track’ iedere woensdagavond 
D.V. a.s. woensdagavond 14 april is het weer ‘On track’ van 19.15-20.15 uur in de Ark. 
De jongens en meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool hebben iedere woensdagavond ba-
siscatechese (‘On track’) o.l.v. onze jeugdouderling Hans Geluk, Arie de Bruijn, Femke de Vries 
en Adriano. 
  
Vrijdagavond 16 april van 18.45-19.30 uur in de Ark: Follow Me! 
- De jeugd vanaf het begin van de middelbare school (12 jaar en ouder t/m 17 jaar) hebben in prin-
cipe iedere vrijdagavond Follow Me o.l.v. Nella Olieman en mij. Na de inleiding/intro splitsen we 
dan de groep in 12 t/m 13-jarigen en de 14+ 
 
Jaarrekening 2020 kerkrentmeesters  
De jaarrekening over 2020 van de kerkrentmeesters is onlangs gecontroleerd door een aantal ge-
meenteleden en zal binnenkort worden vastgesteld door de kerkenraad. Van 12 t/m 19 april is het 
mogelijk om de jaarrekening in te zien bij de penningmeester, Wouter Donkersloot. Graag vooraf 
een afspraak maken, tel. 0625455601 of mail naar kerkrentmeesters@hervormdnieuwendijk.nl 
De kerkrentmeesters  
 
Rooster zondag 18 april 2021  
Voorganger  10.00 uur Ds. N.M. van Ommeren, doopdienst 
   18.30 uur Ds. H. Klink, Hoornaar 
Kinderoppas    Bertha v.d. Meijden en Helen van Oord 

     

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst! 
Redactie Jannet de Rover, Buitenkade 14 Hank,  tel. 06-20383539 of via e-mail: zondagsbrief.hgn@gmail.com   
Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur   Website kerk: www.hervormdnieuwendijk.nl    
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