
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  18e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 2 mei 2021.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur   Dienst 18.30 uur,  

Voorganger Ds. P.J. Droogers, Werkendam Ds. A.H. Groen, Ridderkerk 

Koster Dhr. F. van Os Dhr. F. van Os 
Organist   Dhr. P. Veen   Mw. N. van Gils-Temminck 
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus    Psalm 62:1    Psalm 150:1 
 
 
Bij de diensten 
Allen van harte welkom in de beide erediensten van deze zondag, ook hen die thuis met ons mee-
luisteren. Allen weer gezegende diensten onder het Woord van onze God! 
 
Omzien naar 
Op zaterdag 24 april is van ons heengegaan dhr. A. A. van Anrooij, Hoekkampstraat 27. De cre-
matie heeft al plaatsgevonden.  
We kregen  van mevr. J.A. van Noorloos-Kieboom Singel 31 het mooie nieuws, dat ze goede uit-
slagen mocht krijgen na de operatie en er geen nabehandeling nodig is. 
We leven mee met alle zieken thuis of elders, iedereen met moeite, pijn of verdriet en bidden allen 
Gods troostende nabijheid toe!  “Vertouw 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 mw. J.A. van Noorloos- 
Kieboom, Singel 31 .Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarigen 
Dhr. L. van Drunen, Rijksweg 246 viert 3 mei zijn verjaardag en 6 mei mw. C. Versluis-Colijn, Dah-
liastraat 44. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het 
nieuwe levensjaar! 
 
Tiener nevendienst 
Volgende week is het weer tijd voor de tiener nevendienst. Let op het aanmelden op de website 
van de kerk. Graag tot volgende week!       Jan, Peter en René 
 
Abonnementsgeld Kerkklanken 2021 
Een aantal weken geleden heeft u bij het kerkblad Kerkklanken een acceptgiro ontvangen voor de 
betaling van het abonnementsgeld (€ 22,-) voor dit jaar. Mocht u die nog niet voldaan hebben, zou 
u dan willen zorgen voor een snelle betaling? Hartelijk dank names de Kerkrentmeesters 
 
Een vurig pinksterboeket 
Met de GZB-pinkstercampagne ‘Houd het vuur brandend’ worden we uitgenodigd om met de we-
reldkerk met elkaar op weg te gaan naar Pinksteren. Om het vuur van het geloof aan te wakkeren, 
te laten aansteken en zelf ook door te geven.  Ook onze gemeente doet mee! Om het zendings-
werk te steunen, kunt u prachtige pinksterboeketten bestellen, voor een ander en/of voor uzelf. 
Eén boeket bestaat uit 15 grote gerbera’s (met lange stelen) en kost € 8,95. Ongeveer € 5,00 van 
elk boeket komt ten goede aan het ons zendingskoppel Thomas en Cobi Roest in Thailand. 
Bestellen kan tot uiterlijk 8 mei via Chantal Seshie tel:0623118378 of  
chantal_swart5@hotmail.com 
Op 20 mei kunnen de boeketten worden opgehaald waar en hoe laat word nog nader bepaald en 
via de nieuwsbrief  bekend gemaakt. 
Hartelijke groet van de zendingscommissie 
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mailto:chantal_swart5@hotmail.com


 
 

 
Rooster zondag 9 mei 2021 
Voorganger  10.00 uur Ds. N.M. van Ommeren 
   18.30 uur Ds. L. Hoftijzer, Rijswijk 
Kinderoppas    Leonie den Dekker en Esther Donkersloot 

     

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/

