
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  19e nieuwsbrief van de 24e jaargang, d.d. 9 mei 2021.    Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur   Dienst 18.30 uur,  

Voorganger Ds. N.M. van Ommeren Ds. L. Hoftijzer, Rijswijk 

Koster Dhr. J. Vink Dhr. J. Vink 
Organist   Dhr. P. v.d. Meijden   Dhr. P. Veen 
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22  
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk   
Introïtus    Psalm 47: 2 en 1   Psalm 100: 1 t/m 4 
 
 
Bij de diensten 
Allen van harte welkom in de beide erediensten van deze zondag, ook hen die thuis met ons mee-
luisteren. Vanmorgen hoop ik zelf voor te gaan en in de avonddienst ds. L. Hoftijzer uit Rijswijk. 
Heb allen weer heel gezegende diensten onder het Woord van onze God! 
 
Hemelvaart donderdag 13 mei 
Op D.V. donderdag 13 mei mogen wij in een eredienst om 9.00 uur weer de Hemelvaart van onze 
Heiland gedenken. Hij had gezegd: “Maar Ik zeg u de waarheid: Het is nuttig voor u, dat Ik wegga, 
want als Ik niet wegga, zal de Trooster niet naar u toe komen; maar als Ik heenga, zal Ik Hem naar 
u toe zenden.” (Joh.16:7) Hemelvaartsdag is kroningsdag en het is een zegen om dit met elkaar te 
mogen gedenken in een eredienst, deze troonsbestijging van onze Heiland en Koning Jezus!! 
 
Omzien naar 
Laten we bidden, danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins:   
- Danken met mevr. J.A. van Noorloos-Kieboom, Singel 31, 4255 HC, die na onlangs een operatie 
te hebben ondergaan een goede uitslag mocht ontvangen en nu verder geen nabehandelingen 
hoeft te ondergaan. Een zegen van de Heere! 
- Bidden voor dhr. J. van der Perk, Rijksweg 98, 4255 GN, waar het wisselend mee gaat. 
- Denken wij in ons bidden en meeleven ook aan de andere zieken in onze Gemeente en aan de 
rouwdragenden, eenzamen, weduwen en weduwnaars, en aan hen die met corona hebben te 
kampen.. 
We mogen altijd al onze hulp van onze Heiland verwachten, Die het ons beloofd heeft vlak voor 
Zijn hemelvaart: “En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld!” (Matth. 28: 20) 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. A. Dekker,  
Marijkelaan 7.  Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarigen 
Vandaag is jarig dhr.J.A. van Mill, Biesboschstraat 16a en 13 mei dhr. J. van der Perk, Rijksweg 
98. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe 
levensjaar! 
 
Tiener nevendienst 
Zo meteen is het weer tiener nevendienst. Graag tot zo! Jan, Peter en René 
 
Pinksterproject Kindernevendienst 
Vandaag starten we met het Pinksterproject. De titel van het Pinksterproject is ‘Ik beloof vreugde’. 
Als we Gods vreugde die ons gegeven wordt door de Heilige Geest voelen, mag dat ons helemaal 
in beslag nemen. Dan staan we in vuur en vlam zoals het spreekwoord zegt. Op Pinkstermorgen 
wordt er gesproken over tongen van vuur op de hoofden van de discipelen, als teken dat zij ver-
vuld werden met de Heilige Geest. Het vuur staat voor Gods aanwezigheid en zijn leiding. Zo lezen 
we in de Bijbel dat God in de vorm van een vuurkolom met het volk Israël mee gaat en de weg 
wijst. Of zoals de dichter in Psalm 105 zegt: ”Hij hing een woord op als gordijn, en ontstak vuur om 



 
 

de nacht te verlichten.” Een vuur vol passie, vol hartstocht. Gods vuur geeft ons vreugde, dat zien 
we in voorspoed en geluk. Maar soms ook door onze tranen heen. Gods heerlijkheid is groter dan 
onze nood, want het is Gods vurig verlangen dat wij in vuur en vlam staan voor Hem. Gods vuur 
door de Heilige Geest is een vuur dat krachtig naar buiten straalt en zich over de hele wereld ver-
spreidt. 
De projectverbeelding bestaat uit ‘vlammen’. Tot en met Pinksteren zal er op zondag iets over 
deze 'vlammen' worden verteld. 

 
Basis-catechese ‘On track’ woensdag 12 mei voor de laatste keer van dit seizoen 
D.V. woensdagavond 12 mei is het voor de laatste keer van dit seizoen ‘On track’ van 19.15-20.15 
uur in de Ark voor de jongens en meisjes van groep 7 en 8 van de basisschool o.l.v. onze jeugdou-
derling Hans Geluk, Arie de Bruijn, Femke de Vries en Adriano Vel Tromp. 
  
Aannemingsavonden 
A.s. dinsdag 11 mei en volgende week maandagavond 17 mei is het aannemingsavond voor een 
groepje van de belijdeniskandidaten. I.v.m. het werk van sommigen doen we het in twee avon-
den. De belijdeniskandidaten zijn als volgt in alfabetische volgorde qua achternaam: Sonja en An-
nabel van Heck (kleindochters van en inwonend bij fam. Van der Perk, Rijksweg 98, 4255 GN), 
Marleen Kiewiet (Singel 68, 4268 HD), Rachelle, Samira en Tim de Poorter (Rijksweg 176, 4255 
GP), Kirsten de Rover (Buitenkade 14, 4273 GR Hank), Ardy de Ruijter (Kildijk 60, 4255 TC) en 
Lindy Schalk (Anemoonstraat 66A, 4255 JB). 
Wie op welke avond verwacht wordt, zal nog met jullie besproken worden. Beide avonden zullen 
gehouden worden in de grote zaal van de Ark. De avonden beginnen om 20.15 uur. Ook twee 
broeders van de kerkenraad zullen dan aanwezig. We willen dan stilstaan bij de inhoud van het 
formulier tot het doen van openbare belijdenis en wat het betekent voor jullie verdere leven om in 
het openbaar de Naam van jullie Heiland te gaan belijden. We zien uit naar en bidden om geze-
gende avonden! Hartelijke groeten, ds.! 
  
 
Een vurig pinksterboeket 
Op donderdag 20 mei kunnen de boeketten opgehaald worden in de hervormde kerk van 19.00 tot 
20.30 uur.  Graag gepast betalen. 
Namens de zendingscommissie, Chantal Seshie 
 
 
Rooster donderdag 13 mei 2021 Hemelvaart 
Voorganger  09.00 uur Ds. N.M. van Ommeren 
 
Rooster zondag 16 mei 2021 
Voorganger  10.00 uur Ds. J. Domburg, Aalst 
   18.30 uur Ds. J. Verboom, Gouda 
Kinderoppas    Mieke de Graaf en Tonie Hoeke 

     

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/

