
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  25e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 20 juni 2021.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur   Dienst 18.30 uur, 

Voorganger Prop. P.L. van Steenselen, Maasdam Ds. J.P. Lensen, Poederooijen 

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    Opwekking 334   Gezang 165: 1 en 4 
 
Bij de diensten 
Hartelijk welkom in de beide erediensten van deze zondag, ook diegenen die thuis met ons mee-
luisteren en meekijken. Vanmorgen is er de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal. 
Deze dienst zal geleid worden door Prop. P.L. van Steenselen, daar ik zélf een belijdenisdienst 
heb te leiden in de Ichtusgemeente te Sleeuwijk. Wij konden mooi ruilen. In de avonddienst hoopt 
voor te gaan ds. J.P. Lensen uit Poederoijen. 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: 
- Voor mevr. M. Dekker-Noorloos, Rijksweg 109-101, 4255 GH. Zij is na een tijdje in het ziekenhuis 
te zijn geweest nu weer teruggekeerd naar huis, in het Jan Biesheuveldijkhuis. 
- We mogen de Heere danken voor en bidden met fam. F.P. de Vries, Buitenkade 21, 4273 GP in 
Hank, nu hun oudste zoon Gerben afgelopen maandag een ernstig ongeluk heeft gehad op zijn 
werk. Er is veel gebeden voor hem. Hij is wonderwel gespaard gebleven en  afgelopen vrijdag 
mocht hij weer naar huis: Dhr. G. de Vries, Vinkepad 8, 4281 NW Andel. 
- Ook vragen we uw gebed voor andere zieken in de Gemeente, de rouwdragenden, de eenza-
men, weduwen en weduwnaars en hen die met achteruitgang hebben te kampen. 
De Heere bemoedigt ons in Zijn Woord: “Vraag naar de Heere en Zijn kracht, zoek Zijn Aangezicht 
voortdurend. Denk aan Zijn wonderen, die Hij gedaan heeft.” (Ps. 105: 4-5a) 
 
Viering Heilig Avondmaal aankomende zondag 27 juni 
D.V. zondag 27 juni mogen wij als Gemeente van Jezus Christus met elkaar weer het Heilig 
Avondmaal vieren. Samen genodigd te worden door de Heere en met elkaar verbonden te zijn in 
de viering. Wat een voorrecht, wat een vreugde, om in het vooruitzicht op de Bruiloft van het Lam 
te mogen gedenken en vieren wat de Heiland voor ons verdiend heeft aan het kruis op Golgotha. 
Komende week gaan we ons dan voorbereiden op en overdenken wat dat voor ons ieder persoon-
lijk betekent. De Heiland nodigt ons, in het bijzonder ook onze 9 nieuwe lidmaten. De avonddienst 
staat dan in het teken van de voortzetting en de dankzegging H.A. 

 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar fam. de Vries, Buitenkade 21 
Hank. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarigen 
Vandaag viert mw. M. Schouten, Biesboschstraat 16 haar verjaardag.  Van harte gefeliciteerd, een 
fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Censura morum 

Omdat er op zondag 27 juni viering van het Heilig Avondmaal is,  zal er op maandag 21  juni om 
19.30 uur censura morum gehouden worden in de kerkzaal. 
 
 
 



 
 

Belijdenisdienst Femke en Adriano 27 juni om 9.30 uur te Langerak 
Afgelopen twee jaar hebben wij belijdeniscatechisatie gevolgd in de Gereformeerde Kerk Langerak 
(samenwerkingsverband tussen de Ned. Ger. Kerk en de Ger. Kerk Vrijgemaakt). Dit is de Ge-
meente van Adriano. Komende zondag, 27 juni, hopen wij openbare belijdenis te doen van ons ge-
loof. Omdat we samen vanuit twee Gemeenten belijdenis willen doen in één dienst en dus één 
kerk, hebben wij Hans Geluk en Wouter Donkersloot gevraagd aanwezig te zijn bij deze dienst. De 
dienst is te volgen via het YouTube-kanaal van de Gereformeerde Kerk Langerak en zal starten 
om half 10.  We hopen dat het een mooie dienst wordt.  
Femke de Vries en Adriano Vel Tromp 

 
Dankbetuiging 
Wij willen u hartelijk bedanken voor de vele felicitaties die we ontvangen hebben voor ons 65 jarig 
huwelijk. Het is fantastisch, zoveel kaarten. Het hele huis staat vol. Zeker wel honderd. En ook veel 
bloemen en telefoontjes. Wij zijn hier erg blij mee. Dank je wel voor uw/jullie medeleven. 
Hartelijke groet Ewoud en Woutje van Elderen- Tolenaars 
 

Rooster zondag 27 juni 2021 Viering Heilig Avondmaal 
Voorganger  10.00 uur Ds. N.M. van Ommeren 
   18.30 uur Ds. N.M. van Ommeren 
Kinderoppas    Chantal Seshie en Helen van Oord 
 

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst! 
Redactie  Jannet de Rover, Buitenkade 14 Hank, tel. 0620383539 of via e-mail: zondagsbrief.hgn@gmail.com   
Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur   Website kerk: www.hervormdnieuwendijk.nl    

http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

