
 

 
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 3e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 17 januari 2021         Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren Ds. E. Meijer, Werkhoven 

Organist                 Dhr. P. Veen Mw. N. van Gils-Temminck 

Koster Dhr. J. van Oord Dhr. J. van Oord 

Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk  

Introïtus/schoollied Ld. 806: 1 t/m 3 (Liedboek 2013) Psalm 45: 2 

 
Bij de diensten 
Hartelijk welkom in beide erediensten van deze zondag die thuis met ons verbonden zijn! 
Vanmorgen hoop ik zélf voor te gaan en in de avonddienst hoopt voor te gaan ds. E. Meijer uit 
Werkhoven. 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: 
-Arnold en Deborah Bok en hun zoontje Noah, Kilse Suikerpeer 5, 4255 JP, want het gaat nog 
steeds niet helemaal goed met hun zoontje Noah. Er is pas weer een onderzoek geweest en er 
zullen nog andere onderzoeken volgen. Zij zijn ook nog in afwachting van de uitslagen van andere 
onderzoeken. Al met al blijft het nog steeds een onzekere tijd voor Arnold en Deborah. We bidden 
dat Heere hen zal dragen en ondersteunen met Zijn liefde en trouw! 
- Laten we ook bidden voor hen die met corona, een andere ziekte, of lichamelijke achteruitgang 
hebben te maken, hetzij nog thuiswonend, hetzij in één van de tehuizen. 
Gods Woord verzekert ons t.a.v. onze Heiland: “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie 
door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten!” (Hebr. 7: 25) 
  
Geen Follow Me en geen basis-catechese tijdens de verlengde ‘lock down’ 
Afgelopen woensdag hebben wij als kerkenraad besloten dat er tijdens de verlengde ‘lockdown’ 
geen basis-catechese en geen Follow Me gegeven zal worden vanwege de corona-maatregelen 
van de regering en het RIVM. We hopen dan na de verlengde ‘lockdown’ weer verder te kunnen 
gaan. 
  
Contact met alle belijdeniscatechisanten tijdens de verlengde ‘lock down’ 
Het is mijn bedoeling nu de ‘lock down’ voortduurt om met een ieder van jullie een keer telefonisch 
contact op te nemen om het één en ander met jullie eens door te nemen. Na de ‘lock down’ hopen 
we dan de draad weer op te pakken. Tot horens allemaal! 
  
Geen Bijbelkring tijdens de verlengde ‘lock down’ 
In Kerkklanken had ik al gezet dat de Bijbelkring op woensdag 20 januari weer verder zou gaan, 
maar vanwege de verlenging van de ‘lock down’ gaat dit niet door. We hopen dan de volgende 
keer, D.V. woensdag 17 februari weer bij elkaar te kunnen komen als de covid-toestand het toe-
laat. Graag tot ziens, wanneer de mogelijkheid zich voordoet. 
                                                            Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds.! 
 

Viering Heilig Avondmaal 
We hoopten in de maand januari gezamenlijk het Heilig Avondmaal te kunnen vieren. Echter, de 
verlenging van de lock down zorgt ervoor dat we voorlopig nog niet naar de kerk kunnen gaan. In 
de kerkenraad hebben we besproken hoe we hiermee om moeten gaan. We hebben besloten om 
de viering van het Heilig Avondmaal niet door te laten gaan. Dit is een vervelend besluit, maar ge-
zien de omstandigheden was er geen andere keus. 
 

  



 
 

 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar dhr. E. v.d. Stelt, Rivieren-
land 1, Almkerk. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarige 
Vandaag viert mw. A.L. de Graaf-van der Stelt, Karnemelksesteeg 1, haar verjaardag.  Van harte 
gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Hartelijk dank 
Voor de troostende en meelevende woorden per kaartje of telefonisch aan ons gericht, na het 
overlijden van mijn lieve biddende moeder en schoonmoeder zeggen wij u hartelijk dank. Dit heeft 
ons goed gedaan. Juist in deze coronatijd is het goed je verbonden te voelen met elkaar, maar het 
allerbelangrijkste is de verbondenheid met Hem!  
Met hartelijke groet van ons beiden Arie en Helma Jonkman 
 
Rooster zondag 24 januari 2021 
Voorganger   10.00 uur  Ds. N.M. van Ommeren 

18.30 uur  Ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer 
               

     

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst! 
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