ZONDAGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 1e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 3 januari 2021
Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Ds. C. Hendriksen, Woudrichem
Ds. A.H. Groen, Rijsoord
Organist
Dhr. P. v.d. Meijden
Dhr. P. Veen
Koster
Dhr. J. Vink
Dhr. J. Vink
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtus
Psalm 8: 1 en 3
Psalm 119: 49
Bij de diensten
Hartelijk welkom allemaal weer in onze beide erediensten van deze zondag, ook hen die thuis met
ons meekijken en/of -luisteren. We hebben het oude jaar achter ons gelaten en zijn een nieuw jaar
ingegaan. We mochten het oude jaar uitgaan met de Heere en mogen door genade ook het nieuwe jaar ingaan met Hem! We mogen gelukkig ook dit jaar weer al onze hulp verwachten van onze
hemelse Vader, de Schepper van hemel en aarde.
Vanmorgen hoopt voor te gaan ds. C. Hendriksen uit Woudrichem en vanavond ds. A.H. Groen uit
Rijsoord. Heb allen weer gezegende diensten onder het Woord van onze God!
Omzien naar
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. De artsen weten nog steeds niet precies wat er met Noah aan de hand is. Er blijven onderzoeken plaatsvinden. Het is een spanningsvolle tijd voor de ouders. Laten we allen om deze
jonge ouders en hun jonge zoontje biddend heen gaan staan! De Heere is nabij!
- Laten we ook bidden voor en meeleven met mevr. J. Lagrouw-Bogers, Zandsteeg 49, 4255 SG,
die onlangs heel naar is gevallen en nu veel pijn heeft. Gelukkig heeft ze niks gebroken, maar wel
een stel pijnlijke kneuzingen. Dat de Heere haar ondersteune met Zijn trouw!
- Laten we ook bidden voor hen die met corona of andere ziekten of lichamelijke achteruitgang
hebben te kampen, thuis of in één van de tehuizen.
Gods Woord bemoedigt ons: “God is licht en in Hem is geen enkele duisternis!” (I Joh. 1: 5)
Geen Follow Me en geen belijdenis-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.
Met een hartelijke groet, mede namens mijn vrouw, ds.!
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. J. Lagrouw-Bogers,
Zandsteeg 49. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.
Jarige
Op 1 januari jl. was dhr. M.A. van Noorloos, Anemoonstraat 51 jarig en op 7 januari viert dhr. G.
van Bruchem, Rijksweg 67 zijn verjaardag. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u
lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar!
Opbrengst verkoopdag
De verkoopdag kon dit jaar helaas niet doorgaan. Toch heeft de verkoopcommissie veel verkocht
in de afgelopen maanden waardoor in oktober/november het mooie bedrag van € 551 samengebracht is. De totaalopbrengst van dit jaar komt daarmee op €701. Namens de kerkrentmeesters
willen wij de verkoopcommissie en iedereen die heeft bijgedragen en ook alle kopers hartelijk bedanken voor hun bijdragen en inzet. De kerkrentmeesters
Bedankt
Hartelijk bedankt voor de kaarten, veel Heil en Zegen, Akkie
Rooster zondag 10 januari 2021
Voorganger
10.00 uur
18.30 uur

Ds. N.M. van Ommeren
Ds. A.J. van den Herik, Dordrecht

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst!
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