
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  10e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 7 maart 2021.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur  Dienst 18.30 uur, jeugddienst 

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren Dhr. O. Grevink 

Koster Dhr. F. van Os Dhr. F. van Os 
Organist   Dhr. P. v.d. Meijden   Dhr. P. Veen 
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus   Ps. 138: 1 en 2    
Bij de diensten 
Hartelijk welkom in de beide erediensten van deze zondag, ook zij die thuis met ons meeluisteren en kij-
ken. Vandaag is het alweer de 4e lijdenszondag. We mogen in de lijdenstijd weer in het bijzonder overden-
ken wat het de Heiland gekost heeft in Zijn gang naar Golgotha, om alle zonden van de gehele mensheid  
(I Joh. 2: 2) te gaan wegdragen aan het kruis. Heb allen gezegende diensten onder de prediking van het 
Woord van onze God! 
Omzien naar 
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins: 
- Voor Arnold en Deborah Bok en hun zoontje Noah, Kilse Suikerpeer 5, 4255 JP. Onlangs is uit het onder-
zoek t.a.v. de lever van Noah gebleken dat deze te weinig galwegen in de lever heeft. Het is een zodanig 
zeldzame aandoening dat ze er in Nederland niet verder mee kunnen en nu zal het biopt uit Noah’s lever 
verder onderzocht worden in een ziekenhuis in Toronto. Dan moeten zij vervolgens een maand wachten op 
de uitslag. Noah maakt het verder goed en hij groeit gelukkig goed, maar er blijven dus toch nog onzeker-
heden voor Arnold en Deborah.  
- Voor mevr. K.A. Dekker-Visser, Singel 10, 4255 HD, heeft een aantal negatieve berichten ontvangen van 
enige onderzoeken in het ziekenhuis. A.s. maandag zal zij nog een onderzoek in het ziekenhuis krijgen. 
Dat de Heere haar moge ondersteunen. 
- Voor fam. J.E. van den Broek, Vijverstraat 30, 4255 HG, nu zijn vrouw sinds maandag 22 februari is opge-
nomen in het Hospice te Gorinchem (Haarstraat 29, 4201 JA, k. 01) nu de artsen niets meer voor haar kun-
nen doen ter genezing. Maar ook daar is de Heere nabij. 
De Heere Jezus verzekert ons, ook in deze moeilijke tijd van Corona: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot 
aan de voleinding van de wereld!” (Matth. 28:20) 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar fam. Seshie, Dahliastraat 34.  
Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
Jarigen 
Vandaag is jarig Dhr. A.M. Boer, Rijksweg  109-106, 9 maart Dr. W. den Dekker, Pr. Irenelaan 48, 10 maart 
mw. H. van den Broek-Colijn, Vijverstraat 30, 12 maart Dhr. M. Versteeg, Altenahove Guldenroede K102 en 
13 maart mw. M. Dekker-Noorloos, Rijksweg 109-101.Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u 
lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
Kerkdiensten: 
Vanaf zondag 7 maart is iedereen weer welkom om de diensten in het kerkgebouw bij te wonen. Alle maat-
regelen zoals die golden in het najaar zijn nog steeds van kracht: 

• Er mogen maximaal 30 personen aanwezig zijn  

• Vooraf reserveren via het formulier op de website van de kerk  
https://www.hervormdnieuwendijk.nl/aanmelden-dienst/  
U kunt ook reserveren door te bellen naar Peter den Dekker, tel 0183 409187. 

• Draag een mondkapje wanneer u door de kerk loopt. Als u zit mag het mondkapje af. 

• Er kan helaas nog niet gezongen worden. 

• De koster wijst u uw plaats en geeft aan wanneer u de kerk weer kunt verlaten 

• Blijf thuis bij klachten.  
De diensten worden (net als nu) ook uitgezonden, dus als u de diensten liever thuis bijwoont, dan kan dat 
via de kerkradio of via  
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1362-Hervormde-gemeente-Nieuwendijk 
KND en Crèche vanaf 14 maart 

https://www.hervormdnieuwendijk.nl/aanmelden-dienst/
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1362-Hervormde-gemeente-Nieuwendijk


 
 

Zondag 7 maart is er nog geen kindernevendienst of crèche. De kindernevendienst en de crèche gaan zon-
dag 14 maart weer van start. Jullie zijn dan weer van harte welkom! 
Jongerendienst 7 maart 's avonds 
Jongerendienst ‘Houd vol!’  
De voorbereidingen voor de jongerendienst zijn al afgerond en de commissie had gerekend op een volledig 
digitale 'online' dienst. Tijdens deze dienst zal er dus veel gebruik gemaakt worden (meer dan anders) van 
vooraf opgenomen filmpjes. Omdat er weer kerkgangers bij de diensten mogen zijn, kan iedereen die dat 
wil zich inschrijven en deze jongerendienst in het kerkgebouw meemaken. Van harte welkom!  
Basis-catechese ‘On track’ iedere woensdagavond, behalve a.s. wo., wegens biddag: 
A.s. woensdagavond 10 maart is het geen ‘On track’ vanwege de biddagdienst. Het is dan weer die woens-
dag erna, D.V. woensdag 17 maart van 19.15-20.15 uur in de Ark. 
De jongens en meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool hebben dus verder iedere woensdag-
avond basiscatechese (‘On track’) o.l.v. onze jeugdouderling Hans Geluk, Arie de Bruijn, Femke de Vries 
en Adriano. 
 Vrijdagavond 12 maart 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. a.s. dinsdag 9 maart van 19.30-20.15 uur 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 19 maart van 19.45-20.30 uur in de grote zaal van de Ark. 
Het is in principe eens in de 2 weken. Tot dan! 
Biddag voor het gewas en alle arbeid 
D.V. a.s. woensdag 10 maart is het biddag. Een dag, waarop we weer extra stilstaan bij onze afhankelijk-
heid van de Heere. Want Hij is het die het gewas doet groeien. Een dag om met elkaar als Gemeente de 
Heere te bidden om een zegen over al het gewas en alle arbeid. 
Wij bidden de Heere om een dienst tot Zijn eer en dat Hij zal geven dat we mogen offeren vanuit een dank-
baar hart, dat we ondanks deze corona-crisis toch nog steeds Gemeente van Jezus Christus mogen zijn! 
Doopdienst 
Blij en dankbaar zijn we als Gemeente van Jezus Christus dat D.V. zondag 21 maart in de morgendienst 
de Heilige Doop bediend mag worden aan Noah, zoon van Arnold en Deborah Bok, Kilse Suikerpeer 5, 
4255 JP. Noah was geboren op 25 november 2020. In deze dienst zal ook medewerking verleend worden 
door onze eigen zang- en muziekgroep LEV. 
God begint al in het jonge leven van onze kleine kinderen! Hij roept hen bij name en neemt hen op in Zijn 
Verbond. We bidden voor Arnold en Deborah dat hun zoontje Noah mag opgroeien tot eer van God en tot 
vreugde van hun ouders. Laten wij als Gemeente om dit jonge gezinnetje  heen blijven staan. Wij bidden 
de Heere om een gezegende dienst. 
Doopzitting 
De doopzitting voor Arnold en Deborah Bok zal dan bij hen thuis plaatsvinden aan de Kilse Suikerpeer 5 op 
D.V. a.s. donderdag 11 maart om 19.30 uur. We willen dan met hen stilstaan bij de rijke betekenis van de 
doop.  
Resultaat Actie Kerkbalans   
De afgelopen weken heeft de Actie Kerkbalans plaatsgevonden. De toezeggingen en betaling die tot nu toe 
zijn binnengekomen voor 2021 bedragen in totaal ca.  € 57.000. Dit is ruim meer dan de toezeggingen van 
vorig jaar. Als kerkrentmeesters zijn we heel blij met en dankbaar voor deze extra toezeggingen. 
Voor degenen die de envelop met het antwoordkaartje nog niet hebben ingeleverd of afgegeven: u kunt 

deze in de brievenbus van de kerk te deponeren of afgeven bij een van de kerkrentmeesters.  
Langs deze weg willen we ook de vrijwilligers die hebben meegeholpen aan de actie Kerkbalans hartelijk 
bedanken voor hun inzet.                                                                                 De kerkrentmeesters.  
Rooster woensdag 10 maart 2021 Bidstond voor gewas en arbeid 
Voorganger   19.30 uur Ds. N.M. van Ommeren  
Rooster zondag 14 maart 2021 
Voorganger  10.00 uur Dhr. E. Meijer, Ermelo 
   18.30 uur Ds. Poortman, Veenendaal 
Kinderoppas    ? 

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/

