
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  23e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 6 juni 2021.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur   Dienst 18.30 uur,  

Voorganger Dhr. A. van Kralingen, H-I-Ambacht Ds. van Wingerden, Den Bosch 

Koster Dhr H. van Daalen Dhr. H. van Daalen 
Organist   Dhr. P. Veen   Mw. N. van Gils-Temminck 
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus    Opwekking 42   Gezang 138: 1 en 2 
 
Bij de diensten 
Allen weer van harte welkom in onze beide erediensten van deze zondag, ook hen die thuis met ons ver-
bonden zijn. Allen  gezegende diensten onder het Woord van onze God! 
Omzien naar 
 Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
- Voor mevr. M. Dekker-Noorloos, Rijksweg 109 – 101, 4255 GH,  in het Beatrix ziekenhuis in Gorinchem, 
Banneweg 57, 4204 AA. We bidden voor Gods hulp en voor herstel. 
- We mogen de Heere danken met mevr. L.J. van der Perk, Rijksweg 98, 4255 GN, want zij heeft onlangs 
een geslaagde behandeling ondergaan in het ziekenhuis in Breda. Met haar man gaat het nu ook redelijk 
gelukkig. Hij moet zich wel heel rustig houden. 
- Verder mogen we de Heere bidden voor andere zieken in de Gemeente, de rouwdragenden, de eenza-
men, weduwen en weduwnaars en hen die met achteruitgang hebben te kampen. 
Voor al wie zijn vertrouwen stelt op Christus mag weten: “Want ik ben verzekerd dat noch dood, noch le-
ven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch 
hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus 
Jezus, onze Heere.” (Rom. 8: 38-39) 
 
Doopdienst 
Blij en dankbaar zijn we als Gemeente van Christus dat D.V. volgende week zondag 13 juni in de morgen-
dienst de Heilige Doop bediend mag worden aan Esenam Seshie, dochter van Jerry en Chantal Seshie, 
zusje van de broertjes Selorm en Dzifa, Dahliastraat 34, 4255 JJ.  Esenam was geboren op 19 februari 
2021. In deze dienst zal medewerking verleend worden door onze eigen zang- en muziekgroep LEV. 
God begint al in het jonge leven van onze kleine kinderen! Hij roept hen dán al bij hun naam en neemt hen 
op in Zijn Verbond, dat Hij al begon met Abraham! Wonderlijk! 
We bidden voor Jerry en Chantal dat Esenam mag opgroeien tot eer van God en tot vreugde van haar ou-
ders. Laten wij als Gemeente van Christus om dit jonge gezinnetje  heen blijven staan. Wij bidden de 
Heere om een gezegende doopdienst. 
 
Examentijd 
Heel veel sterkte wensen we onze jongeren toe die hun examens er nu op hebben zitten en nu vol span-
ning wachten op de uitslag. Maar wat het ook mag worden, positief of negatief, en of het mee- of tegenvalt, 
breng je dank of je zorg bij de Heere, want Hij laat jullie nooit in de steek! Verder vinden wij het fijn om met 
jullie mee te leven en daarom stellen we het op prijs om een berichtje te ontvangen als de uitslag bekend 
is, hetzij via de mail, hetzij telefonisch naar mij of naar de jeugdouderling Hans Geluk.   
 
6 jonge mensen hebben zich in april en mei bij onze Gemeente aangemeld als lid 
Het is een vreugde om vandaag te mogen vermelden en een zegen van de Heere dat zich in de maanden 
april en mei 6 jonge mensen zich bij onze Gemeente hebben aangemeld om  lid te worden, te weten: 

1. Dhr. C. (Carlo) van Driel, Graaf van Hornestraat 32, 4286 AH Almkerk. 
2. Mw. S. (Sonja) van Heck, Rijksweg 98, 4255 GN. 
3. Mw. A. (Annabel) van Heck, Rijksweg 98, 4255 GN. 
4. Mw. L.I. (Lindy) Schalk, Anemoonstraat 66a, 4255 JB. 
5. Dhr. C.H. (Rens) van der Wiel, Dirkappel 3, 4255 JT. (onlangs in april getrouwd) 
6. Mw. H.L. (Mariëlle) van der Wiel-Westerlaken, Dirkappel 3, 4255 JT. 



 
 

We hopen dat jullie je ondanks de corona-tijd toch opgenomen weten in de Gemeente. Laten wij als Ge-
meente om deze jonge mensen heen gaan staan en hen opnemen, hen betrekken en hen eens uitnodigen 
op de koffie of anderszins!                                                                                 
 
Vanaf nu 60 kerkgangers bij kerkdiensten 
Na een lange tijd van kerkdiensten met slechts 30 aanwezigen zijn er afgelopen week een aantal versoe-
pelingen doorgevoerd. Vanaf zondag 6 juni mogen er weer 60 kerkgangers bij de diensten aanwezig zijn. 
Alle andere maatregelen blijven zoals ze nu zijn: afstand houden, handen wassen, een mondkapje op wan-
neer u loopt in de kerk, en thuisblijven als u ziek bent - ook als u al gevaccineerd bent. Op dit moment kan 
er in het kerkgebouw helaas nog niet gezongen worden door de kerkgangers. Het is belangrijk om vooraf 
per persoon te reserveren voor de dienst zoals de richtlijnen van ons vragen. Door vooraf te reserveren 
voorkomen we ook dat er mensen geweigerd moeten worden aan de deur. U kunt zich aanmelden via 
de website of via Peter de Dekker, tel. 0183 409187. Gezegende diensten toegewenst! 
 
Bijgewerkt beleidsplan 
Na de zomervakantie willen we het beroepingswerk gaan opstarten. Een van de voorwaarden hiervoor is 
een bijgewerkt en goedgekeurd beleidsplan. In de kerkenraad hebben we het bestaande beleidsplan door-
genomen en bijgewerkt. In de normale omstandigheden zouden we hiervoor een gemeenteavond beleg-
gen. Dat is helaas niet mogelijk vanwege de corona maatregelen. 
Daarom zal het bijgewerkte beleidsplan op de website worden gepubliceerd. U wordt van harte uitgenodigd 
om deze tot u te nemen. Mocht u vragen of bezwaren hebben, dan kunt u die versturen aan de scriba 
(scriba.hgn@gmail.com), of in de brievenbus van het kerkgebouw. Dit kan tot uiterlijk 16 juni. Indien u geen 
bezwaren hebt, gaan we er vanuit dat u hiermee instemt. 
Als u het beleidsplan graag op papier wilt ontvangen, vraag het aan de wijkouderling, of neem contact op 
met de scriba. 
Overdracht scribaat 
De huidige scriba, Wim Olieman, gaat deze maand verhuizen. Daarom zal hij het ambt van ouderling-
scriba neerleggen. Hierdoor ontstaat een vacature. Zolang deze vacature openstaat is Leen de Rover be-
reid gevonden om de taak van scriba tijdelijk weer op zich te nemen. We zijn hier zeer blij mee. Hij zal dit 
doen in de rol van adviseur, en bekleedt dan ook geen ambt. Per 15 juni worden de taken overgedragen. 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar dhr. en mw. van Elderen-Tolenaars, 
Rijksweg 61.   Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Tiener nevendienst 
Zo meteen hebben we weer tiener nevendienst. Graag tot zo meteen! Jan, Peter en René 
 
De verkoopcommissie 
ALS de verkoopdag en de verloting dit jaar mag doorgaan zoeken wij nog loten verkopers. 
Wie wil ons helpen. Vele handen maken licht werk. Als het door mag gaan worden de loten in de eerste en 
tweede week van september verkocht. Neem gerust contact op met iemand van de verkoopcommissie. Of 
met mij Annie van Hemert 0183 401242. 
GEMEENTE ZIJN DOEN WE SAMEN 
 
65 jarig huwelijksjubileum 
Groot is Uw trouw o, Heer.  Op 7 juni 1956 zijn dhr. en mevr. van Elderen in het huwelijksbootje gestapt. En 
op 7 juni 2021 mogen ze gedenken dat ze 65 jaar getrouwd zijn. Ze zijn gezegend met 7 kinderen, 22 klein-
kinderen en 10 achterkleinkinderen. Een grote familie. Ze zijn God dankbaar dat Hij hen gedragen heeft 
door de jaren heen en dat ze ondanks hun hoge leeftijd er nog voor elkaar mogen zijn. 
Als u het bruidspaar een kaartje wilt sturen dan is dit het adres: Fam. E. van Elderen, Rijksweg 61 4255 

GG Nieuwendijk.                                     
 

Rooster zondag 13 juni 2021 
Voorganger  10.00 uur Ds. N.M. van Ommeren, doopdienst 
   18.30 uur Tiemen Westerduin, jeugddienst 
Kinderoppas    Bertha v.d. Meijden en Deborah de Bok 
 

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    
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