
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  20e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 16 mei 2021.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur   Dienst 18.30 uur,  

Voorganger Ds. J. Domburg, Aalst Ds. J. Verboom, Gouda 

Koster Dhr. H. van Daalen Dhr. H. van Daalen 
Organist   Dhr. P. Veen   Mw. N. van Gils-Temminck 
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus   Psalm 62: 1    Opwekking 245 
 
 
Bij de diensten 
Hartelijk welkom allen in onze beide erediensten van vandaag, ook hen die thuis met ons verbon-
den zijn. Vanmorgen hoopt voor te gaan ds. J. Domburg uit Aalst en in de avonddienst onze oud-
predikant ds. J. Verboom uit Gouda. Heb allen weer gezegende diensten onder het Woord van 
onze God! 
 
Omzien naar 
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins:   
- De zieken in onze Gemeente en de rouwdragenden, eenzamen, weduwen en weduwnaars, en 
hen die met corona hebben te kampen en ook hen die nog steeds met de gevolgen ervan hebben 
te kampen. 
We mogen altijd al onze hulp van onze Heiland verwachten, Die het ons beloofd heeft vlak voor 
Zijn hemelvaart: “Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe.” De Heiland zou weer 
naar ons toekomen in de Persoon van de Heilige Geest. (Joh. 14: 18) 
 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar hr. J. v.d. Perk, Rijksweg 98.  
Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
 
Jarigen 
Mw. C. Geluk-Van Daalen, Rijksweg 109-301 viert 17 mei haar verjaardag, 20 mei is jarig mw. N. 
van Mill-Muilwijk, Biesboschstraat 16a, 21 mei mw. A. Nouwens-Swijnenburg, Dahliastraat 2 en 22 
mei dhr. J. den Dunnen, Amaryllishof 15.  Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief 
zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 

 
Aannemingsavond 
A.s. maandagavond 17 mei is het opnieuw aannemingsavond. De avond begint om 20.15 uur. Er 
zullen dan ook weer twee broeders van de kerkenraad aanwezig zijn. We willen ook dan stilstaan 
bij de inhoud van het formulier tot het doen van openbare belijdenis en wat het betekent voor het 
verdere leven om in het openbaar de Naam van de Heiland te gaan belijden. We zien uit naar en 
bidden om een gezegende avond! 
  
Pinksterbelijdenisgezinsdienst volgende week zondag 23 mei en belijdenisdienst 30 mei 
D.V. zondag 23 mei is het Pinksteren en zal er tevens openbare belijdenis van het geloof afgelegd 
gaan worden door: Rachelle, Samira en Tim de Poorter (Rijksweg 176, 4255 GP), Ardy de Ruijter 
(Kildijk 60, 4255 TC) en Lindy Schalk (Anemoonstraat 66A, 4255 JB). Vanwege de corona-maatre-
gelen heeft de kerkenraad besloten om het belijdenis-doen over twee zondagen te verspreiden. 
D.V. zondag 30 mei zal er dan opnieuw openbare belijdenis van het geloof afgelegd gaan worden, 
dit keer door: Sonja en Annabel van Heck, (Rijksweg 98, 4255 GN), Marleen Kiewiet (Singel 68, 
4268 HD) en Kirsten de Rover (Buitenkade 14, 4273 GR Hank). Sonja en Annabel hopen na hun 
belijdenis dan ook nog gedoopt te worden. Dankbaar zijn we en een zegen van de Heere is het dat 



 
 

dit seizoen zovelen belijdenis willen gaan doen, zowel voor henzelf, als voor ons als Gemeente. 
Soli Deo gloria! 
Pinksteren, het feest van de uitstorting van de Heilige Geest, tevens het feest van het begin én de 
uitbreiding van de Kerk en dit mogen wij nu ook zien gebeuren met dit blijde gebeuren, wat nog 
D.V. een vervolg heeft de zondag erna. 
 
Dankbetuiging 
Lieve gemeenteleden, overweldigend zoveel mooie kaarten, telefoontjes met lieve en bemoedi-
gende woorden, bloemen en andere attenties die ik mocht ontvangen bij thuiskomst uit het zieken-
huis. Hartverwarmend dat zovelen aan je denken en met je meeleven, daarvoor wil ik u mede na-
mens Hans heel hartelijk danken, maar bovenal gaat onze dank uit naar onze Vader in de He-
mel.                                                       Met een warme groet Hans en Jeannette van Noorloos 
 
Een vurig pinksterboeket 
Op donderdag 20 mei kunnen de boeketten opgehaald worden in de hervormde kerk van 19.00 tot 
20.30. Graag gepast contant betalen.      
De zendingscommissie 
 
Onze voorbede wordt gevraagd voor ons zendingspaar Thomas en Cobi Roest 
- Momenteel zit Thailand in de derde coronagolf. Veel mensen raken besmet. Bid voor de corona-
situatie in Thailand. 
- Thomas en Cobi hebben veel contact met de buren nu mensen vanuit huis werken. Dank voor 
deze mogelijkheden en bid voor de vriendschappen en contacten die ze opdoen. 
- Het studentenwerk ligt momenteel stil vanwege corona en de zomervakantie. Thomas en Cobi 
zijn bezig met taalstudie en evangeliseren. Wilt u bidden dat God de activiteiten zal zegenen? 
- Dank de Heere dat Thomas en Cobi regelmatig mensen ontmoeten met wie ze kunnen praten 
over Jezus. Bid dat deze mensen op hun beurt anderen zullen uitnodigen om meer van Jezus te 
leren. 
 
Rooster zondag 23 mei 2021 1e pinksterdag, belijdenisdienst 
Voorganger  10.00 uur Ds. N.M. van Ommeren 
   18.30 uur Ds. C. Hendriksen, Woudrichem 
Kinderoppas    Bianca Hoeke en Sem Dekker 

     

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    
 

http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

