
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 9e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 28 februari 2021        Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. P.J. Stam, Katwijk Ds. J. Jongejan, Hendrik-Ido-Ambacht 

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

Koster Dhr. J. Vink Dhr. J. Vink 

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

Introïtus Psalm 101: 1 Psalm 42: 1 en 3 

Bij de diensten 
Vandaag is het de 3e Lijdenszondag, in de dienst van vanmorgen zal ds. P.J. Stam uit Katwijk 
voorgaan en vanavond ds. J. Jongejan uit Hendrik-Ido-Ambacht. Allemaal goede en gezegende 
diensten toegewenst. 
 
Geboren 
Vrijdag 19 februari jl. werd familie Jerry en Chantal Seshie, Dahliastraat 34, 4255 JJ, verblijd met 
de geboorte van hun derde kindje: een dochter. Haar naam is: Esenam Grace Afi en zij noemen 
haar: Esenam. Op het geboortekaartje staat te lezen: 
 
    “Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen, zo waardevol en Ik houd zoveel van je!” (Jes. 43: 4) 
 
Wat een zegen voor hen, en ook voor de broertjes Selorm en Dzifa, dat zij er een zusje bij hebben 
gekregen uit de hand van God. Wij willen hen als gezin van harte feliciteren met de geboorte van 
hun dochter en zusje en bidden hen toe dat Esenam mag opgroeien tot eer van God en tot vreug-
de van haar ouders. 
 
Jongerendienst ‘Houd vol!’  
We leven in een moeilijke tijd, het Coronavirus is inmiddels al een jaar onder ons.  
De maatregelen worden steeds verder aangescherpt en onze vrijheid steeds meer beperkt.  
Ons land volledig op z’n kop! Bezoek van één persoon, de avondklok, opnieuw een periode van 
thuisonderwijs achter de rug, weinig vrienden om je heen, horeca en publieke ruimtes zoals bios-
copen en theaters dicht. 
Hoe kun je ondanks alle tegenslagen en beperkingen toch volhouden? Waar houd jij aan vast in 
deze tijd?  
Lukt het jou om je zorgen bij God te brengen? Om God te danken voor al het goede dat Hij ook in 
deze tijd geeft? Lukt het jou om toch van kleine dingen te genieten? En te leven met de dag? Otto 
Grevink gaat ons hierin meenemen!  
Datum/tijd: 7 maart om 18.30 uur via de livestream van de Hervormde kerk in Nieuwendijk!  
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Mw. K.A. Dekker-Visser, 
Singel 10. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarige 
Op 29 februari is mw. J. de Graaf-Mol, Zandsteeg 80, jarig. Op 2 maart viert mw. D. van der Stelt-
Versteeg, Zandsteeg 82, haar verjaardag. Op 3 maart is mw. E.P. Boer-de Borst, Grienstraat 15, 
jarig en op 5 maart is dhr. A.J. den Hollander, Van der Steltstraat 5, jarig. Allen van harte gefelici-
teerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Rooster zondag  7 maart 2021 
Voorganger   10.00 uur  Ds. N.M. van Ommeren 

18.30 uur  Dhr. O. Grevink (Jeugddienst) 
               

     

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   


