ZONDAGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 50e nieuwsbrief van de 23e jaargang, d.d. 27 december 2020 Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Prop. E. Meijer, Ermelo
Ds. C. Baggerman, Krimpen a/d IJssel
Organist
Mw. N. van Gils-Temminck
Mw. N. van Gils-Temminck
Koster
Dhr. J. Vink
Dhr. J. Vink
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtus/schoollied Psalm 43: 3 en 5
Psalm 24: 1 en 5

Bij de diensten
Allen van harte welkom in de beide erediensten van vandaag, ook hen die thuis met ons verbonden zijn. We leven alweer na Kerst en leven toe naar Oudjaar en het nieuwe jaar. We mogen in de
online Oudejaarsdienst D.V. donderdagavond 31 december om 19.30 uur het oude jaar uitgaan
met de Heere, onze God en de volgende morgen, vrijdag 1 januari om 10.00 uur in de nieuwjaarsdienst mogen we het nieuwe jaar ingaan met de hulp van onze hemelse Vader en bidden om Zijn
zegen over het nieuwe jaar dat dan weer voor ons ligt.
In de morgendienst hoopt voor te gaan Prop. E. Meijer uit Ermelo en in de avonddienst ds. C.
Baggerman uit Krimpen a/d IJssel. Allen gezegende diensten onder het Woord van onze God!

Uit de gemeente
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins:
- Laten we blijven bidden voor Arnold en Deborah Bok en hun zoontje Noah, Kilse Suikerpeer 5,
4255 JP. Zij mochten met Noah afgelopen woensdag weer naar huis, maar moesten de volgende
dag weer terugkomen voor nog verdere onderzoeken bij hun zoontje. De artsen zijn er nog niet
over uit wat er met hem is. Gelukkig mag Noah nu gewoon thuis zijn met z’n ouders. Dat de Heere
hen mag dragen!
- Laten we ook bidden voor en meeleven met fam. J. den Dunnen, Amaryllishof 15, 4255 JM. Dhr.
Den Dunnen zal met medicijnen behandeld gaan worden en zal ook nog verdere onderzoeken
krijgen. Bij mevr. Den Dunnen wordt het er ook niet beter op. Dat de Heere hen nabij zal zijn!
- Laten we ook bidden voor hen die nu met corona hebben te kampen, thuis of in één van de tehuizen, want het virus grijpt heel erg om ons heen in de gemeente Altena.
Gods Woord spoort ons aan: “Want als wij leven, leven wij voor de Heere, en als wij sterven, sterven wij voor de Heere. Of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere!” (Rom. 14: 8)

Nieuws van Thomas en Cobi Roest in Thailand via hun contactpersoon
We hebben net het kerstfeest gevierd. Het duister is verbroken, ’t Licht is gekomen. Thomas en
Cobi willen de Thai vertellen over en wijzen op Jezus, het Licht van de wereld, dat ook in hun duisternis wil schijnen. Thomas en Cobi zijn contacten aan het opbouwen met de Thaise bevolking.
Dank God voor deze contacten en bid om Gods zegen hierin. Dat God openingen geeft om het
evangelie te delen en Zich door Thomas en Cobi heen zichtbaar te maken.
Op verschillende plekken en manieren hebben Thomas en Cobi met allerlei groepen mensen het
kerstfeest gevierd en verteld over de komst van Jezus. Bid dat de boodschap van kerst mag landen in de harten van de Thai.
Afstand van elkaar houden is best lastig, dat ervaren we allemaal op dit moment overal op de wereld. Voor Thomas, Cobi en Tim is de afstand naar familie en vrienden veel groter. Dat ervaren ze
als een gemis. Bid dat God met Zijn liefde dit gemis zal aanvullen. Binnen de TFC zijn lege plekken ontstaan. Bid dat God mensen roept om die plekken op te vullen.

Geen catechese tijdens ‘lock down’
We hebben onlangs in een extra skype kerkenraadsvergadering met elkaar besloten dat er in de
‘lockdown’-periode geen catechese gegeven zal worden vanwege de corona-maatregelen van de
regering en het RIVM. We hopen dan na de ‘lockdown’ weer verder te gaan. We wensen jullie jongeren allen met jullie ouders een gezellige jaarwisseling!

Gods zegen voor het nieuwe jaar
Wij willen iedereen van harte bedanken voor alle mooie en warme Kerst- en nieuwjaarswensen!
Het was hartverwarmend al die goede woorden en wensen vanuit de Gemeente te mogen ontvangen. Onze hartelijke dank hiervoor!! Tegelijk wensen wij u en jullie allen ook Gods onmisbare zegen toe voor het nieuwe jaar, dat weer voor ons ligt!
“De Heere zegene u en Hij behoede u; de Heere doe Zijn Aangezicht over u lichten en zij u genadig; de Heere verheffe Zijn Aangezicht over u en geve u vrede.” (Num. 6: 24-27)
Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds.!

Jarige
Mw. M.L. van den Heuvel-Hovenier, Amaryllishof 35,viert op 31 december haar verjaardag. Op 1
januari is dhr. M.A. van Noorloos, Anemoonstraat 51 jarig. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag
met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar!

Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. M.L. van den HeuvelHovenier, Amaryllishof 35. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.

Zendingscommissie
Er kon dit jaar besteld worden via de mail of telefonisch. Nu heeft er mogelijk een fout gestaan in
mijn email waardoor dus mogelijk een aantal niet het dagboek hebben ontvangen.
Ze kunnen nu ook niet meer besteld worden. Bij iedereen waar ik wel iets van ontvangen heb, zijn
de dagboeken ook al langs gebracht.
Namens de zendingscomissie.

Rooster donderdag 31 december 2020
Voorganger
19.30uur
Ds. N.M. van Ommeren
Rooster vrijdag 1 januari 2021
Voorganger
10.00 uur

Ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld

Rooster zondag 3 januari 2021
Voorganger
10.00uur
18.30uur

Ds. Hendriksen, Woudrichem
Ds. Groen, Rijsoord

Gezegende diensten toegewenst!
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