
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  14e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 4 april 2021.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur  1e paasdag Dienst 18.30 uur,  

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren Ds. J. van Dijk, Zeist 

Koster Dhr. F. van Os Dhr. F. van Os 
Organist   Dhr. P. v.d. Meijden   Mw. N. van Gils-Temminck 
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus   Lied 232    Gezang 73:1,3 
 
Bij de diensten 
Hartelijk welkom in onze beide erediensten van deze zondag, ook zij die thuis met ons verbonden zijn via 
de techniek. Vandaag vieren wij Pasen!! De opstanding van onze Heere Jezus Christus, Zijn overwinning 
over de dood! Afgelopen vrijdag was het Goede Vrijdag en hebben we Zijn offer aan het kruis op Golgotha 
mogen gedenken. Golgotha en Pasen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden! Zonder Goede Vrijdag zou 
het ook geen Pasen zijn geworden! In de morgendienst, het is dan de Paasgezinsdienst, hoop ik zélf voor 
te gaan en in de avonddienst gaat voor ds. J. van Dijk uit Zeist. Heb allen gezegende diensten onder de 
prediking van het Evangelie: De Heere is waarlijk opgestaan! 
 
Omzien naar 
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins:   
- Voor fam. J. den Dunnen-Sanner, Amaryllishof 15, 4255 JM. Het gaat met beiden toch  langzaam steeds 
meer achteruit. Ze weten zich gelukkig gedragen door hun Heiland! 
- We mogen de Heere danken met fam. D.G. de Ruijter, Singel 18, 4255 HD, nu mevrouw (Henny) de Ruij-
ter afgelopen week weer mocht terugkeren naar huis om verder te herstellen. 
- Laten wij ook bidden en meeleven met de weduwen en weduwnaars in onze Gemeente, want de een-
zaamheid kan zo groot zijn en het gemis wordt soms alleen nog maar erger. Zoveel jaren samen en dan 
komen we zomaar ineens alleen te staan en dat valt niet mee. We kunnen ons dan alleen maar vasthou-
den aan onze Heiland, Die Zélf als geen ander de eenzaamheid heeft gekend, Die door al Zijn vrienden en 
bekenden op het laatst werd verlaten en aan het kruis zelfs door Zijn hemelse Vader, zodat Hij het uitriep 
aan het kruis: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?” (Matth. 27: 46c) 
Van ons is heengegaan 
Zaterdagochtend 27 maart is van ons heengegaan ons gemeentelid mevr. H. (Heiltje) van den Broek-Co-
lijn, Vijverstraat 30, 4255 HG Nieuwendijk, in de leeftijd van 77 jaar. Ons medeleven gaat uit naar haar 
man, dhr. J.E. van den Broek, kinderen, kleinkinderen en overige familie. Op de rouwkaart lezen we dat 
prachtlied: “Daar ruist langs de wolken een lief’lijke Naam, Die hemel en aarde verenigt te zaam. Geen 
naam is er zoeter en beter voor ’t hart, Hij balsemt de wonden en heelt alle smart. Kent gij, kent gij, die 
Naam nog niet? Die Naam draagt mijn Heiland, mijn lust en mijn lied!” De afscheidsdienst heeft plaatsge-
vonden op woensdag 31 maart om 13.30 uur vanuit de aula van de begraafplaats “Onderlinge hulp”, Zand-
steeg 1a te Nieuwendijk, waarna de ter aarde bestelling heeft plaatsgevonden op de begraafplaats aldaar. 
Wij bidden dhr. Van den Broek, zijn kinderen, kleinkinderen en overige familie Gods troost, sterkte en 
kracht toe voor de tijd van gemis en verdriet die voor hen ligt. 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. H. de Ruijter, Singel 18. Dit als 
een teken van verbondenheid met de gemeente. 
Jarige 
Dhr. H. Oldenburg, Rijksweg 214 viert 7 april zijn verjaardag. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met al-
len die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Tiener nevendienst 
Volgende week is het weer tijd voor de tiener nevendienst. Let op het aanmelden op de website van de 
kerk. Graag tot volgende week!      Jan, Peter en René 
 



 
 

De vrouwenkoffieochtend 
De vrouwenkoffieochtend van dinsdag 6 april gaat niet door. Wij hopen D.V. in het nieuwe seizoen op dins-
dag 5 oktober weer een vrouwenkoffieochtend te kunnen houden . 
Annie van Hemert 
 
Basis-catechese ‘On track’ iedere woensdagavond 
D.V. a.s. woensdagavond 7 april is het weer ‘On track’ van 19.15-20.15 uur in de Ark. 
De jongens en meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool hebben iedere woensdagavond basiscate-
chese (‘On track’) o.l.v. onze jeugdouderling Hans Geluk, Arie de Bruijn, Femke de Vries en Adriano. 
 Vrijdagavond 9 april van 18.45-19.30 uur in de Ark: Follow Me! 
- De jeugd vanaf het begin van de middelbare school (12 jaar en ouder t/m 17 jaar) hebben in principe ie-
dere vrijdagavond Follow Me o.l.v. Nella Olieman 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 weer D.V. dinsdag 6 april van 20.15-21.15 uur (het is nu weer een iets an-
dere tijd i.v.m. de latere avondklok!) in de grote zaal van de Ark. Het is in principe eens in de 2 weken. 
Tot dan allemaal weer! 
 Belijdeniscatechese groep II + Follow Me 18+ 
Belijdeniscatechese groep II is weer D.V. vrijdag 9 april van 19.45-20.30 uur (het is een iets andere tijd 
vanwege de avondklok!) in de grote zaal van de Ark. Het is in principe eens in de 2 weken. Tot dan weer! 
 
Op zoek naar het paasverhaal 
Zoals je vorige week hebt kunnen lezen wordt er door beide kerken een Corona-proof paasspeurtocht door 
Nieuwendijk georganiseerd op eerste Paasdag tussen 12.00 en 17.00 uur. Wij delen dan iets lekkers uit voor 
onderweg. Kun je niet op dat moment, dan kun je de tocht ook nog ’s avonds of tweede Paasdag lopen, 
alleen moet je dan zelf het lekkers vinden. Dus: Ga jij ook mee op zoek naar het Paasverhaal? Je kunt je 
nog steeds opgeven door een mailtje te sturen naar kindernevendienst@gknieuwendijk.nl en vermeld daar 
je naam en met hoeveel personen je de tocht wilt lopen. Verdere informatie krijg je dan via de mail.  
Groetjes namens de kindernevendienst van Marleen Geluk en Heleen Kramp 
Paaschallenge  “de weg door Jeruzalem” 
Op eerste paasdag organiseren we voor de tieners van beide kerken een Paaschallenge. Met behulp van 
QR codes maken we een wandeling door ‘Jeruzalem’. 
Alle tieners (12 – 18 jaar) hebben persoonlijk een uitnodiging ontvangen voor deze wandeling. 
Startpunt is de Hervormde kerk (tussen 14.00 en 15.00 uur) of Gereformeerde kerk (tussen 12.00 en 17.00 
uur). De tocht duurt 1 - 1.5 uur. 
De wandeling is ook te lopen door andere gemeenteleden of gezinnen.  
Ook op tweede paasdag kan deze wandeling nog gelopen worden, alleen is er dan niemand aanwezig bij 
het begin en eindpunt. De nodige informatie is dan te vinden in de kist die staat bij de kerken. Benodigdheden 
voor deze wandeling: 

• Smartphone met volle batterij en internetverbinding, QR scanner app 
• Hamer en 10 spijkers, vork, pen of potlood 

Mochten er vragen zijn dan kun je bellen/appen naar Anja Dekker, 0622950397. 
Groet, Huub, Joshua, Inge en Anja 
 
Gebed voor onze zendingswerkers Thomas + Cobi Roest + hun zoontje Tim in Thailand 
Blijven we in onze gebeden ook denken aan onze zendingswerkers Thomas en Cobi Roest en hun zoontje 
Tim, die door de G.Z.B. zijn uitgezonden naar Thailand? Hoe moedig van hen om ook daar het Evangelie 
te blijven uitdragen in Woord & daad! 
 
Rooster zondag 11 april 2021  
Voorganger  10.00 uur Ds. N.M. van Ommeren 
   18.30 uur Ds. K.E. Schonewille, Waardenburg 
Kinderoppas    Judith v.d. Burgh en Eline de Jong 

     

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst! 
Redactie Jannet de Rover, Buitenkade 14 Hank,  tel. 06-20383539 of via e-mail: zondagsbrief.hgn@gmail.com   
Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur   Website kerk: www.hervormdnieuwendijk.nl    
 

http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

