
 

 
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 8e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 21 februari 2021        Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Dhr. A. van Kralingen, H.I. Ambacht Ds. L. van Wingerden, ‘s-Hertogenbosch 

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

Koster Dhr. H. van Daalen Dhr. H. van Daalen 

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

Introïtus Gezang 112: 1 en 2 
 

Gezang 154 Ik wil mij gaan vertroosten (uit: 

Bundel 1938) 

 
Bij de diensten  
Allen van harte welkom weer in onze beide erediensten van vandaag, ook hen die thuis met ons 
verbonden zijn. Vandaag is het de 2e lijdenszondag. We mogen in de lijdenstijd weer in het bijzon-
der stilgezet worden bij de lijdensgang van onze Heiland. De weg die Hij is gegaan, om zondaren 
zalig te kunnen maken. 
Vanmorgen hoopt voor te gaan Prop. A. van Kralingen uit Hendrik-Ido-Ambacht en in de avond-
dienst ds. L. van Wingerden uit Den Bosch. Heb allen weer gezegende diensten onder de predi-
king van het Woord van onze God! 
  
Uit de gemeente 
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
- Voor Arnold en Deborah Bok en hun zoontje Noah, Kilse Suikerpeer 5, 4255 JP. Afgelopen  dins-
dag heeft er bij Noah een operatieve ingreep plaatsgevonden voor voortgaand onderzoek in het 
Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. Het is gelukkig goed gegaan en er zijn geen complicaties 
opgetreden. Dat is een zegen! Nu moeten zij minimaal twee weken wachten op de uitslag. Laten 
we Arnold, Deborah en hun zoontje Noah toch blijven opdragen in onze gebeden. Gelukkig weten 
zij zich gedragen door hun Heere en Heiland! 
- Voor onze gemeenteleden in de diverse tehuizen: 
In het verpleeghuis ‘Altenahove’, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk: 
-Mevrouw C. Schouten, Afdeling ‘Akkerwinde’, kamer 124. 
-De heer E. van der Stelt, Afdeling ‘Guldenroede’, kamer 111. 
-Mevrouw G. van der Nat-Dekker, Afdeling ‘Wilgenroos’, kamer 203. 
-De heer M. Versteeg, Afdeling ‘Guldenroede’, kamer 102. 
-Mevrouw M. van der Stelt, Afdeling ‘De Morgenster’, kamer 123. 
In het zorgcentrum ‘Antonia’, Knotwilg 29, 4286 DE Almkerk: 
-Mevrouw M.C. Dekker-Boxem, kamer 13-e. 
In woonzorg ‘Altenastaete’, Griendstraat 3a, 4255 VX Nieuwendijk: 
-Mevrouw A. Duijzer-Van Wijk, kamer 5. 
In het verzorgingstehuis ‘De Notenhoff’, Nachtegaallaantje 1, 8241 PN Andel: 
-Mevrouw D.H. van Gammeren-Nieuwenhuizen, kamer 1.12 
In het zorgcentrum ‘Goezate’, Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam: 
-Mevrouw A.C. Sanner, Afdeling ‘De Roef’, kamer 123. 
-De heer L. Groeneveld, Afdeling ‘De Roef’, kamer 114. 
God verzekert ons, ook in deze tijd van Covid-19: “Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, 
noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomsti-
ge dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de 
liefde van God in Christus Jezus, onze Heere!” (Rom. 8: 38-39) 
  
  



 
 

 
Catechese in de week na de voorjaarsvakantie: 
  
Basis-catechese ‘On track’ iedere woensdagavond, behalve a.s. wo., wegens vakantie: 
A.s. woensdagavond 24 februari is het geen ‘On track’ vanwege de voorjaarsvakantie. Het is dan 
weer die woensdag erna, woensdag 3 maart van 19.15-20.15 uur in de Ark. 
De jongens en meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool hebben weer iedere woensdag-
avond basiscatechese (‘On track’) o.l.v. onze jeugdouderling Hans Geluk, Arie de Bruijn, Femke 
de Vries en Adriano. 
  
Vrijdagavond 5 maart van 18.45-19.30 uur in de Ark: Follow Me, onder voorbehoud! 
- De jeugd vanaf het begin van de middelbare school (12 jaar en ouder t/m 17 jaar) hebben in prin-
cipe iedere vrijdagavond Follow Me o.l.v. Nella Olieman, mijn vrouw en mij. Na de inleiding/intro 
splitsen we dan de groep in 12 t/m 13-jarigen en de 14+. 
  
Belijdeniscatechese groep I + Follow Me 18+ 
Belijdeniscatechese-groep I is onder voorbehoud weer dinsdag 9 maart van 20.45-21.30 uur in de 
grote zaal van de Ark. Het is in principe eens in de 2 weken. Tot dan hopelijk! 
  
Belijdeniscatechese groep II + Follow Me 18+ 
Belijdeniscatechese groep II is onder voorbehoud weer vrijdag 5 maart van 20.00-20.45 uur in de 
grote zaal van de Ark. Het is in principe eens in de 2 weken. Tot dan hopelijk! 
  
Biddag voor het gewas en alle arbeid 
Woensdag 10 maart is het biddag. Een doordeweekse dag, waarop we extra stilstaan bij onze af-
hankelijkheid van de Heere. Want Hij is het die het gewas doet groeien. Een dag om met elkaar als 
Gemeente de Heere te bidden om een zegen over al het gewas en alle arbeid. 
Het is goed om  op die avond weer extra stilgezet te worden bij het belang van het gebed, om te 
luisteren, om te bidden, om te zingen en Gods zegen te vragen over het nieuwe seizoen. Laten wij 
de Heere bidden om een dienst tot Zijn eer en dat Hij zal geven dat we mogen offeren vanuit een 
dankbaar hart, dat we ondanks deze corona-crisis toch nog steeds Gemeente van Jezus Christus 
mogen zijn! 
  
Afwezig 
Wij zijn afwezig in de week van 22 februari. Voor dringende pastorale zaken of een overlijden kunt 
u dan terecht bij uw wijkouderling of bij de scriba van de kerkenraad, de heer W. Olieman, Ane-
moonstraat 61, telefoon: 404550. 
                                                            Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds.! 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar dhr. M. Pruissen, Schans 
27A, Werkendam. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarige 
Vandaag viert mw. C.J. van Mill-den Breejen haar verjaardag. Morgen, 22 februari, is mw. C. den 
Dunnen-Sanner, Amaryllishof 15 jarig en op dezelfde dag is ook mw. C. Pellicaan-Slagmolen, 
Rijksweg 109-302 jarig. Dhr. L. Groeneveld, ‘Goezate’, Afd. de Roef, kmr. 114, Werkendam, is op 
24 februari jarig. Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen 
voor het nieuwe levensjaar! 
 
 
 
 
Rooster zondag 28 februari 2021 
Voorganger   10.00 uur  Ds. P. Stam, Katwijk  

18.30 uur  Ds. J. Jongejan, Hendrik-Ido-Ambacht 
               

     

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst! 
Redactie: Onno en Ineke Schouten, Hankse Buitenkade 47, Nieuwendijk, tel: 06 16348558 of via e-mail: zondagsbrief.hgn@gmail.com   
Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur   Website kerk: www.hervormdnieuwendijk.nl    
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