ZONDAGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 27e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 4 juli 2021
Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Ds. Groeneveld, Lunteren
Ds. N.M. van Ommeren
Organist
Dhr. P. v.d. Meijden
Dhr. P. Veen
Koster
Dhr. J. van Oord
Dhr. J. van Oord
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtus
Opwekking 167. (“Samen in de Ps. 107: 1 en 7
Naam van Jezus…...”)
Bij de diensten
Hartelijk welkom in de beide erediensten van vandaag, ook diegenen die thuis met ons
meekijken en meeluisteren. Vanmorgen hoopt voor te gaan ds. A. Groeneveld uit Lunteren en
in de avonddienst hoop ik zelf voor te gaan. Heb allen weer heel 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:
- Voor mevr. N. van Gils-Temminck, Hoekkampstraat 37, 4255 VR, die voor twee weken voor
haar herstel verblijft in het Pastoraal Diaconaal Centrum “De Herberg” in Oosterbeek,
Pietersbergseweg 19, 6862 BT.
Laten wij ook niet vergeten en bidden voor onze gemeenteleden in de diverse tehuizen:
In het verpleeghuis ‘Altenahove’, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:
-Mevrouw C. Schouten, Afdeling ‘Akkerwinde’, kamer 124.
-De heer E. van der Stelt, Afdeling ‘Guldenroede’, kamer 111.
-Mevrouw G. van der Nat-Dekker, Afdeling ‘Wilgenroos’, kamer 203.
-De heer M. Versteeg, Afdeling ‘Guldenroede’, kamer 102.
In het zorgcentrum ‘Antonia’, Knotwilg 29, 4286 DE Almkerk:
-Mevrouw M.C. Dekker-Boxem, kamer 13-e.
-Mevrouw M. van der Stelt, kamer 33-f.
In woonzorg ‘Altenastaete’, Griendstraat 3a, 4255 VX Nieuwendijk:
-Mevrouw A. Duijzer-Van Wijk, kamer 5.
-Mevrouw A. Dubbeldam-Verschoor, kamer 12.
-Mevrouw J.G. van de Graaf-Matema, kamer 11.
In het verzorgingstehuis ‘De Notenhoff’, Nachtegaallaantje 1, 8241 PN Andel:
-Mevrouw D.H. van Gammeren-Nieuwenhuizen, kamer 1.12
In het zorgcentrum ‘Goezate’, Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam:
-Mevrouw A.C. Sanner-Pellicaan, Afdeling ‘De Roef’, kamer 123.
De Heere bemoedigt ons als Zijn Gemeente in Zijn Woord: “U wordt immers door de kracht van
God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereedligt om geopenbaard te worden in de
laatste tijd. Daarin verheugt u zich…!” (I Petr. 1: 5-6a)
Volgende week zondag 11 juli: Afscheid kinderen van de KND + afscheid ambtsdragers
D.V. zondag 11 juli zal in de morgendienst afscheid genomen worden van een aantal kinderen
van de KinderNevenDienst (er is in deze dienst gewoon KND!) te weten van:
1.
Evi Dekker, Buitenkade 12, 4255 GW.
2.
Sophie Geluk, Hasselmanstraat 4, 4255 HL.
3.
Daan Groeneveld, Ippelseweg 42, 4255 HZ.
4.
Tim Olieman, Zonnedauw 23, 4007 VC Tiel. (Fam. Olieman is eind juni verhuisd!)
5.
Guus de Ruijter, Kildijk 60, 4255 TC.
6.
Linde van Vugt, Kilse Suikerpeer 18, 4255 JP.
Het is mooi en een zegen van God, dat jullie al die jaren bij de KND betrokken mochten zijn! Zo
mochten jullie bekend raken met de Bijbelverhalen en horen van de Heere Jezus. We wensen
jullie allen een goede tijd toe bij de TienerNevenDienst en in het verdere kerkelijk leven. Dat
jullie mogen weten en ervaren dat jullie sterk mogen zijn in Gods kracht. Gods zegen voor de
toekomst jullie toegebeden!

Ook wordt er deze zondag afscheid genomen van enige ambtsdragers, te weten van de
broeders: Adriaan Boogaarts en Wim Olieman. Adriaan Boogaarts heeft maar liefst 12 en een
half jaar in Gods Koninkrijk mogen dienen als ouderling en Wim Olieman drie en een half jaar
als ouderling-scriba. Wij zijn hen beiden heel dankbaar voor al die jaren in de Wijngaard van de
Heere en dankbaar voor hun inzet in de kerkenraad. Het was een goede, gezegende tijd met
jullie. Ook voor jullie toegebeden: Gods zegen voor de toekomst!
Het thema van deze speciale dienst zal dan zijn: ‘Sterk in Gods kracht!’
Met een hartelijke groet van mijn vrouw en mij, ds. N.M. van Ommeren.
Afscheid dominee N.M. van Ommeren
Het is helaas niet mogelijk om een avond te plannen, i.v.m. de corona maatregelen, waarin we
gezamenlijk als gemeente afscheid zouden kunnen nemen van onze dominee. Daarom is er de
mogelijkheid om dominee van Ommeren en zijn vrouw, ook zondag 4 juli na de avonddienst en 11
juli na de morgendienst, persoonlijk Gods zegen toe te wensen.
Zondag 18 juli zal zijn afscheidsdienst plaatsvinden. Met vriendelijke groeten, de kerkenraad
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar fam. De Rover, Buitenkade 14,
Hank. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.
Rooster zondag 11 juli 2021
Voorganger
10.00 uur
Ds. N.M. van Ommeren
18.30 uur
Ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

Kinderoppas:

Mieke de Graaf en Sem Dekker

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst!
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