
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  16e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 18 april 2021.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur  doopdienst Dienst 18.30 uur,  

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren Ds. H. Klink, Hoornaar 

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   Lied 456 1,2 (Evang.Liedb.)  Psalm 147 : 1 
 
Bij de diensten 
Hartelijk welkom allemaal in onze beide erediensten van deze zondag, ook hen die thuis met ons 
verbonden zijn. Vanmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan Iva van Driel, dochtertje van 
Carlo van Driel en Suzanne Colijn. Dat is een hele zegen, zowel allereerst voor de doopouders – 
hun dochter mag opgenomen worden in Gods Verbond! – alsook voor de gehele Gemeente. Gods 
Naam wordt hiermee verbonden aan die van de kleine Iva. Wat een zegen en een belofte! 
In de morgendienst hoop ik dan zélf voor te gaan en in de avonddienst hoopt voor te gaan dr. H. 
Klink uit Hoornaar. 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:   
- Denken wij in ons bidden en meeleven ook toch steeds aan de weduwen en weduwnaars in onze 
Gemeente en ook voor en met hen die met ziekte en achteruitgang hebben te kampen. 
We mogen altijd weer onze toevlucht nemen tot Hem, Die het gezegd heeft: “Ik ben de Eerste en 
de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. 
Amen!” (Op. 1: 17d) 
 
Van ons heengegaan 
Vrijdag 9 april is van ons heengegaan ons gemeentelid en voormalige ouderling br. Leen-
dert  Groeneveld, Amaryllishof 27, 4255 JM Nieuwendijk, in de leeftijd van 77 jaar. Ons medeleven 
gaat uit naar zijn vrouw, Ria, de kinderen Marianne, Stian en Jannine, de kleinkinderen Matthijs, 
Irma en Melvin en de overige familie, vrienden en kennissen. Op de rouwkaart ter kennisgeving 
van het overlijden van Leen lezen we die prachtige tekst uit Psalm 91: 1 en 2: “Wie in de schuil-
plaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg 
tegen de Heere: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!” De afscheidsdienst 
heeft in besloten kring plaatsgevonden vanuit onze Hervormde kerk, waarna de ter aarde bestel-
ling heeft plaatsgevonden op de begraafplaats naast de aula van “Onderlinge hulp”, Zandsteeg 1a 
te Nieuwendijk. Wij bidden Ria, de kinderen en kleinkinderen en overige familie van harte Gods 
troost, sterkte en kracht toe voor de tijd van gemis en verdriet die voor hen ligt. 
 
Dankbetuiging 
Dankbaarheid is er bij Fam. de Wit- le Sage, nu Tonny deze week van haar oncoloog het wonder-
lijk nieuws hoorde dat de immuuntherapie behandelingen, zulke goede resultaten heeft gegeven! 
Zij spreekt over een wonder van onze Heer die haar rust gaf en u die haar en Jaap ondersteunde 
met gebeden,  gesprekken en vele kaarten. Hartelijk Dank allemaal 
 
Huwelijksjubileum 
Op D.V. 24 april 2021 zijn onze organist Piet en zjjn vrouw Berta van der Meijden (Rijksweg 63, 
4255 GG Nieuwendijk) 40 jaar getrouwd. Dankbaar zijn ze voor wat de Here hen geschonken 
heeft. De pandemie maakt het jubileum vieren onmogelijk. 
De trouwtekst uit jozua 24 vers 15 ook nu 40 jaar later van grote betekenis.  
 
Huwelijksbevestiging 
D.V. aanstaande woensdag 21 april 2021 hopen Rens van der Wiel en Mariëlle Westerlaken in het 
huwelijk te treden. 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 meele-
ven met onze Hervormde Gemeente te Nieuwendijk. We heten hen daarom beiden ook van harte 
welkom in onze Gemeente en wensen hen hier een goede en gezegende tijd toe en hopen dat ze 
ondanks de bijzondere omstandigheden 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 dan in een kerkdienst, die om 15.30 uur begint en geleid zal worden door ds. J.A. Hooge-
steger 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 Rens en Mariëlle v.d Wiel- 
Westerlaken, Dirkappel 3. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarigen 
Mw. R.M.T. Groeneveld- van Ingen, Amaryllishof 27 viert 19 april haar verjaardag en 23 april is  
jarig Dr. E. van Elderen, Rijksweg 61. Van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor het nieuwe  
levensjaar! 
 
Basis-catechese ‘On track’ iedere woensdagavond 
D.V. a.s. woensdagavond 21 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 (uit-
gezonderd de vakanties) basiscatechese (‘On track’) o.l.v. onze jeugdouderling Hans Geluk, Arie 
de Bruijn, Femke de Vries en Adriano Vel Tromp. 
  
Vrijdagavond 23 april van 18.45-19.30 uur in de Ark: Follow Me! 
Deze avond is het de laatste keer Follow Me o.l.v. Nella Olieman en mij van dit seizoen. We willen 
dan een gezellige afsluiting houden in de grote zaal van de Ark. Hopelijk kunnen jullie dan alle-
maal, jongeren, zodat we samen met de Heere het seizoen kunnen afsluiten! 
  
Belijdeniscatechese groep I + Follow Me 18+ 
Belijdeniscatechese-groep I is voor de laatste keer van dit seizoen D.V. dinsdag 20 april 
van 20.15-21.15 uur in de grote zaal van de Ark. Graag tot dan allemaal weer! 
  
Belijdeniscatechese groep II + Follow Me 18+ 
Belijdeniscatechese groep II is voor de laatste keer van dit seizoen D.V. vrijdag 9 april van 20.15-
21.15 uur in de grote zaal van de Ark. Tot dan! 
 
Bijbelgesprekskring – 20 april 
Dinsdagavond 20 april is het weer bijbelgesprekskring. 
Iedereen van harte welkom, 20.00 uur in de kerk. 
 
Radio Zonneschijn 
Er kan ook digitaal liederen aangevraagd worden via:  
https://www.gknieuwendijk.nl/doe-mee/radio-zonneschijn.html 
 
Rooster zondag 25 april 2021  
Voorganger  10.00 uur Ds. Groeneveld, Lunteren 
   18.30 uur Ds. van Wingerden, ‘s Hertogenbosch 
Kinderoppas    Marleen Kiewiet en Deborah Bok 

     

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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