ZONDAGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 28e nieuwsbrief van de 23e jaargang, d.d. 19 juli 2020. Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Ds. Droogers, Werkendam
Ds. E. van Rooijen, Noordeloos
Koster
Dhr. J. Vink
Dhr. J. Vink
Organist
Dhr. P. Veen
Dhr. P. v.d. Meijden
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtus
Gezang 128: 3 en 4
Bij de diensten
Van harte welkom in deze dienst. Vandaag hebben we een 2-tal gastpredikanten. In de ochtend dienst zal
ds. Droogers uit Werkendam voorgaan. Vanavond mogen we luisteren naar ds. Van Rooijen uit Noordeloos. Gezegende diensten toegewenst.
Omzien naar
Mevr. P.J. Van de Koppel-van Varik mocht deze week weer terug keren uit verpleeghuis Altenahoven naar
haar appartement in het Dijkhuis.( Rijksweg 109 app.205). Ze heeft nog wel therapie en zorg nodig..
Dhr A. Broere (Singel 77, 4255 HC) is herstellende van een operatie.
Ds. van Ommeren (Pr. Julianaweg 13, 4255 HB) is thuis herstellende van de ontsteking aan zijn evenwichtsorgaan. Het gaat met kleine stapjes vooruit.
We bidden voor een voorspoedig herstel.
De heer J. van der Perk, Rijksweg 98, 4255 GN, zit midden in een aantal onderzoeken. We bidden voor
sterkte in deze tijd van onzekerheid.
We denken aan de rouw dragende families die korter of langer geleden een dierbare hebben verloren. We
bidden dat Jezus hen mag troosten en mag leiden in alle omstandigheden.
God roept ons op in Zijn Woord: “Vertrouw op de Heere, tot in eeuwigheid, want de Heere, Heere is een
eeuwige Rots.” (Jes. 26: 4)
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar fam.Boterblom, Anemoonstraat 16. Dit
als een teken van verbondenheid met de gemeente.
Vacatures ambtsdragers
In de afgelopen week is de gemeente in gelegenheid gesteld om lijsten in te dienen voor de verschillende
vacatures. Er zijn 2 broeders die afscheid gaan nemen, namelijk br. A. Boogaarts en br. W. Olieman. De
termijn van br. Boogaarts als ouderling loopt af per eind 2020. Br. W. Olieman neemt afscheid wegens een
verhuizing naar elders. De overige vacatures zijn al langer openstaande vacatures.
Er zijn geen lijsten ontvangen voor deze vacatures. Na de zomervakantie zal de kerkenraad zich beraden
op de volgende stappen.
Coronamaatregelen rondom de kerkdiensten
Voor de kerkdiensten houden we vast aan de coronamaatregelen: anderhalve meter afstand houden,
hand-op-hand contact vermijden, niet zingen tijdens de dienst, aanmelden voor elke dienst, en thuisblijven
als u ziek bent. De kosters wijzen u naar uw plaats in de kerk en laten u weten wanneer u de kerk weer
kunt verlaten. Helaas is er in ons kerkgebouw te weinig ruimte om met 100 of meer kerkgangers bij elkaar
te komen, er is plaats voor tussen de 50 en 60 kerkgangers. Aanmelden voor de diensten kan via de website (https://www.hervormdnieuwendijk.nl/aanmelden-dienst/) of via Peter den Dekker (tel: 0183-409187).
Rooster zondag 26 juli 2020
Voorganger
10.00 uur
18.30 uur
Kerkauto

Ds. J. de Wit, Jaarsveld
Ds. de Leeuw, Sprang-Capelle
J. Sanner, tel. 0162 402897

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst!
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