
 

 
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 4e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 24 januari 2021          Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren  Ds. J. Boom, ‘s Gravenmoer 

Organist                 Dhr. P. v.d. Meijden Dhr. P. v.d. Meijden 

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

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

Introïtus/schoollied Psalm 150: 1 en 2  

 
Bij de diensten  
Allen van harte welkom in onze beide erediensten van vandaag, ook diegenen die thuis met ons 
verbonden zijn via de techniek! 
Vanmorgen hoop ik zélf voor te gaan en in de avonddienst hoopt voor te gaan ds. J. Boom uit ’s-
Gravenmoer. Allen 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 Arnold en Deborah Bok en hun zoontje Noah, Kilse Suikerpeer 5, 4255 JP. Het gaat gelukkig 
ietsjes beter met hun zoontje. Er is pas een onderzoek geweest en daar bleek dat uit. Er zullen 
nog verdere onderzoeken volgen. Al met al zit er dus iets verbetering in, in de gezondheid van 
Noah en daar zijn zij en wij met hen heel blij om en de Heere dankbaar voor! We blijven bidden 
voor hen! 
- Laten we ook blijven bidden voor en meeleven met fam. J. den Dunnen, Amaryllishof 15, 4255 
JM. Dhr. Den Dunnen wordt nu met medicijnen behandeld en blijft onder controle. Mevr. Den Dun-
nen gaat er helaas ook niet op vooruit. Dat de Heere hen ondersteune! 
- Laten we ook blijven bidden voor en meeleven met dhr. L. Groeneveld (‘Goezate’, Raadhuisplein 
4, 4251 VS Werkendam, Afd. ‘De Roef’, k. 114) en zijn vrouw Ria (Amaryllishof 27, 4255 JM), want 
het gaat hard achteruit met Leen, hoewel hij de corona weer te boven is. 
- Ons gebed en meeleven wordt ook gevraagd voor mevr. A.C. Sanner (voorheen Amaryllishof 32) 
die sinds afgelopen woensdag 20 januari is verhuisd naar het verpleeghuis ‘Goezate’ in Werken-
dam (Raadhuisplein 4, 4251 VS), afdeling ‘De Roef’, k. 123. Ze gedijt goed daar. 
- Laten we ook bidden voor hen die met corona, een andere ziekte, of lichamelijke achteruitgang 
hebben te maken, hetzij nog thuiswonend, hetzij in één van de tehuizen. 
Hoe wij soms ook door dalen van schaduw des doods, door diepe dalen van duisternis moeten 
gaan, Gods Woord verzekert ons: “Alle dingen zijn mij mogelijk door Christus, Die mij kracht geeft!” 
(Fil. 4: 13) 
  
 
Geen Follow Me en geen basis-catechese tijdens de verlengde ‘lock down’ 
Vorige week woensdag hebben wij als kerkenraad besloten dat er tijdens de verlengde ‘lock down’ 
geen basis-catechese en geen Follow Me gegeven zal worden vanwege de corona-maatregelen 
van de regering en het RIVM. We hopen dan na de verlengde ‘lock down’ weer verder te kunnen 
gaan. Graag tot dan allemaal weer, jonge mensen! 
  
 
Contact met alle belijdeniscatechisanten tijdens de verlengde ‘lock down’ 
Zolang de ‘lock down’ voortduurt wil ik met een ieder van jullie een keer telefonisch contact opne-
men om het één en ander met jullie eens door te nemen. Na de ‘lock down’ hopen we dan de 
draad weer op te pakken. Tot horens allemaal! 
  
  



 
 

 
 
Geboren 
Het is alweer een aardige tijd geleden, maar tóch willen de jonge ouders Carlo van Driel en Su-
zanne Colijn, Graaf van Hornestraat 32, 4286 AH Almkerk, graag met blijdschap aan ons meede-
len dat zij op 26 februari 2020 uit Gods hand een dochter mochten ontvangen. Het is hun 1e kindje: 
Soetje Elizabeth en zij noemen haar: Iva. Op het geboortekaartje staat te lezen: 
                                             Voor jou…alleen het allermooiste 
                                             Voor jou…alleen de dikste zoen 
                                             Voor jou…alleen het allerliefste 
                                             daar zullen wij ons best voor doen 
 
Wat een zegen voor hen, een kind uit Gods hand te mogen ontvangen! Wij willen hen als jong ge-
zin alsnog en ook vanaf deze plaats van harte feliciteren met de geboorte van hun dochter en bid-
den hen toe dat Iva mag opgroeien tot eer van God en tot vreugde van haar ouders. 
                                                            Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds.! 
 
Hartelijk dank 
Hartelijk dank voor de warme groeten die wij mochten ontvangen! Het heeft ons goed ge-
daan.  Vriendelijke groeten, Leen en Ria Groeneveld. 
 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mevr. A.C. Sanner, Raad-
huisplein 4, 4251 VS Werkendam, afdeling ‘De Roef’, k. 123. (‘Goezate’). 
Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
 
Jarige 
Morgen, 25 januari viert dhr. G.T. Hakkesteeg, Bentlaken 21, Werkendam zijn verjaardag. Op 27 
januari is dhr. G.H. de Graaf, Zandsteeg 80 jarig. Mw. N. den Dekker-de Rade, Amaryllishof 4 is op 
30 januari jarig. Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen 
voor het nieuwe levensjaar! 
 
 
De verkoopcommissie 
De verkoopcommissie heeft weer voederhuisjes, nestkastjes en pindakaas pot houders te koop. 
Voor in uw tuin of op uw balkon. En ook leuk als cadeautje. 
Annie van Hemert 0183 401242 
 
 
Verhuisbericht 
A.C.(Nettie ) Sanner -Pellicaan Amaryllishof 32, 4255JM nieuwendijk  
Per 21 januari wordt dit :Zorglokatie Goezate , Kamer 123, Raadhuisplein 4,4251VS Werkendam  
 
 
 
 
 
 
Rooster zondag 31 januari 2021 
Voorganger   10.00 uur  Ds. N.M. van Ommeren 

18.30 uur  Ds. M. Stehouwer, Wijngaarden 
               

     

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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