
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  24e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 13 juni 2021.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur  doopdienst Dienst 18.30 uur, jongerendienst 

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren Tiemen Westerduin 

Koster Dhr. J. van Oord Dhr. J. van Oord 
Organist   Dhr. P. v.d. Meijden    
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus    Elb. lied 420: 1 en 2   Opw. Lied 767 
 
Bij de diensten 
Allen weer van harte welkom in onze beide erediensten van deze zondag, ook hen die thuis met 
ons verbonden zijn. In de morgendienst zal de Heilige Doop bediend worden aan Esenam Seshie, 
dochter en 3e kindje van Jerry en Chantal Seshie. Ik hoop dan zélf voor te gaan.  
 
Avonddienst: Jongerendienst 
Vanavond hebben we weer een jongerendienst! Tiemen Westerduin komt spreken over het thema: 
"Jij maakt het verschil!". De band Concrete uit Sprang-Capelle zal de muzikale invulling begelei-
den. Wees er dus bij, om 18.30 uur start de dienst. Meld je aan via de site! 
 
Heb 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 mevr. M. Dekker-Noorloos, Rijksweg 109-101, 4255 GH. Zij heeft afgelopen donderdag een 
geslaagde behandeling ondergaan in het ziekenhuis in Dordrecht en is daarna weer teruggekeerd 
naar het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, Banneweg 57, 4204 AA, Afdeling 4 Oost, k. 452. We 
bidden haar Gods hulp toe en een voorspoedig herstel. 
- Verder mogen we de Heere bidden voor andere zieken in de Gemeente, de rouwdragenden, de 
eenzamen, weduwen en weduwnaars en hen die met achteruitgang hebben te kampen. 
De Heere Jezus bemoedigt ons als Zijn Gemeente t.a.v. het belang van het bidden: “Als u, die 
slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de 
hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden.” (Matth. 7: 11) 

 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Fam. Geluk, Rijksweg 109-
301.  Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarigen 
Vandaag viert mw. E. de Snoo-Biesbroek, Rijksweg 109-2 haar verjaardag.  Van harte gefelici-
teerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Overdracht scribaat 
De huidige scriba, Wim Olieman, gaat deze maand verhuizen. Daarom zal hij het ambt van ouder-
ling-scriba neerleggen. Hierdoor ontstaat een vacature. Zolang deze vacature openstaat is Leen 
de Rover bereid gevonden om de taak van scriba tijdelijk weer op zich te nemen. We zijn hier zeer 
blij mee. Hij zal dit doen in de rol van adviseur, en bekleedt dan ook geen ambt. Per 15 juni worden 
de taken overgedragen. 
 
Tuinman 
De kerkrentmeesters zijn op zoek naar iemand die de tuin van de kerk wil bijhouden. Voor het gro-
tere onderhoud (snoeien, straat reinigen) zijn er extra mensen die willen helpen, dus u hoeft het 
niet helemaal alleen te doen. Mocht u dit graag willen doen of iemand weten die interesse heeft, 
neem contact op met Henk-Jan van den Ham (0183304547) of via mail: 
kerkrentmeesters@hervormdnieuwendijk.nl 
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Meer kerkgangers 
Sinds vorige week zijn er weer meer kerkgangers aanwezig in de diensten. De kosters wijzen ie-
dereen een plaats in de kerk en houden daarbij rekening met de coronamaatregelen. Soms zullen 
ze u vragen om op een andere plaats te zitten dan u gewend bent. Dit is nodig om te zorgen dat 
we alle beschikbare zitplaatsen goed gebruiken en om aan zoveel mogelijk mensen plaats te bie-
den. We vragen hiervoor uw begrip en uw medewerking.                           De kerkrentmeesters 
 
Viering Heilig Avondmaal 27 juni en de voorbereiding daarop komende zondag 20 juni 
D.V. zondag 27 juni mogen wij als Gemeente van Jezus Christus weer met elkaar het Heilig 
Avondmaal vieren. Samen genodigd door de Heere en thuis met elkaar verbonden. Wat een voor-
recht, wat een vreugde, om in vooruitzicht op de Bruiloft van het Lam als gelovigen het offer van 
onze Heiland te mogen gedenken en vieren. De avonddienst staat dan in het teken van de voort-
zetting en de dankzegging. Die zondag ervoor, 20 juni, is er dan voorbereiding.  Deze dienst zal 
D.V. geleid worden door Prop. P.L. van Steenselen uit Maasdam, omdat ik zélf dan een belijdenis-
dienst hoop te leiden in de Ichtusgemeente te Sleeuwijk. In de week van de 20e naar de 27e mo-
gen wij ons dan voorbereiden op en overdenken wat het voor ons persoonlijk betekent dat de 
Heere Jezus Zijn lichaam voor ons heeft laten verbreken en Zijn bloed voor ons heeft vergoten. 
 
Kampweekend 2021 geannuleerd 
Helaas hebben we als kampcommissie moeten besluiten om het kampweekend van 10 t/m 12 sep-
tember 2021 te annuleren. Maar, niet getreurd; we hebben een nieuwe datum om naar uit te kij-
ken! We hopen van 8 t/m 10 april 2022 een fantastisch kampweekend met elkaar te beleven op 
kampeerboerderij de Binnenheide in Loon op Zand. Vergeet deze datum dus niet in je agenda te 
zetten! 
 
 
 

Rooster zondag 20 juni 2021 
Voorganger  10.00 uur Prop. P.L. van Steenselen, Maasdam, voorber. H.A. 
   18.30 uur D. J.P. Lensen, Poederooijen 
Kinderoppas    Marleen Kiewiet en Jitske de Vries 
 

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst! 
Redactie  Jannet de Rover, Buitenkade 14 Hank, tel. 0620383539 of via e-mail: zondagsbrief.hgn@gmail.com   
Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur   Website kerk: www.hervormdnieuwendijk.nl    

http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

