
 

 
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 2e nieuwsbrief van de 25e jaargang, d.d. 9 januari 2022     Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. A. Naijen, Andel Prop. A. van Kralingen, Ridderkerk 

Ouderling van Dienst Dhr. HJ v.d. Ham Dhr. HJ. v.d. Ham 

Organist                 Dhr. P. v.d. Meijden Mw. N. van Gils-Temminck 

Koster Dhr. H. van Daalen Dhr. H. van Daalen 

Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22 
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk  

Introïtus/schoollied Psalm 92: 1 en 2 Gezang 149: 1,3 en 2 

 
Bij de diensten 
Allen van harte welkom in de beide erediensten van deze zondag. Mensen in de kerk en zij die thuis 
met ons verbonden zijn. Gezegende diensten toegewenst onder het Woord van Onze God. 
 
Omzien naar 
We denken aan iedereen met moeite, pijn of verdriet en bidden allen Gods troostende nabijheid toe. 
Psalm 119:105 zegt ons: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. van Drunen, Rijksweg 
246.   Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarigen 
Op 10 januari is jarig Dhr. A. Dekker, Pr. Irenelaan 50, 12 januari mw. H.P. v.d. Stelt-Oldenburg, 
Vijverstraat 14 en 15 januari dhr. H. v.d. Stelt, Zandsteeg 65. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag 
met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 

 
Tienernevendienst 
Voor deze zondag stond de eerste tienernevendienst van 2022 gepland.  
Maar vanwege de lock down gaat deze vandaag dus niet door.  
Hopelijk verandert dit snel en kunnen we later deze maand alsnog bij elkaar komen. 
We houden jullie op de hoogte via onze app-groep.   Peter, Rachelle en René 
 
Moderamen 
Woensdag 12 januari om 20.00 uur moderamen vergadering in de consistorie kamer van het kerk-
gebouw 
 
Busjes legen verjaringsfonds 
Maandag 17 januari worden de busjes van het verjaringsfonds weer geleegd in de kerk.  
 
Schoonmakers gezocht 
We zijn op zoek naar mensen die af en toe de kerk willen schoonmaken. Iets voor u? Voor meer 
informatie, bel met Leonie den Dekker, tel 0622114299.  
 
Redactie zondagsbrief gezocht 
We zijn nog steeds op zoek naar mensen die de redactie willen versterken.  
Voor info: Jannet de Rover, gegevens onderin zondagsbrief 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oudejaarscollecte niet gehouden 
Rond oudejaarsdag wordt door de verschillende gemeenteleden met de bus gecollecteerd: de ou-
dejaarscollecte. Afgelopen jaar is het er bij de kerkrentmeesters helaas niet van gekomen om de 
oudjaarcollecte te organiseren, onze excuses daarvoor. Uiteraard kan u uw gift alsnog overmaken 
naar rekeningnummer NL06 RABO 0301 5023 31 o.v.v. oudjaarscollecte. Volgend jaar hopen we 
de oudjaarscollecte weer te organiseren.      De Kerkrentmeesters 
 
Bijbelkring januari onzeker 
Aan het eind van de Bijbelkring op woensdagmiddag 15 december jl. is de datum van 19 januari 
afgesproken voor de volgende kring. Ook al lopen de huidige maatregelen m.b.t. de lockdown op 
14 januari af, het blijft helemaal de vraag of er al ná die datum versoepelingen inzitten. Een Bijbel-
kring in de maand januari blijft dus heel onzeker! Zodra we meer weten, zullen we een nieuwe 
woensdagmiddag afspreken en door middel van de Zondagsbrief met u delen!   
Jan Noordam 
 
Radio Zonneschijn 
Radio Zonneschijn wordt elke donderdagmiddag van 14.00 uur tot 15.00 uur uitgezonden via de 
kerkradio en de website kerkdienstgemist.nl van de Gereformeerde kerk.  
Een verzoekje indienen voor een lied gaat heel gemakkelijk via dit digitale aanvraagformulier. 
U kunt uw verzoek ook mailen naar: radiozonneschijn@gknieuwendijk.nl     
Verder staan in de hal van de beide kerken, van het Steunpunt en van het Jan Biesheuvel Dijkhuis 
bussen waarin u een schriftelijk verzoek kunt deponeren. Bij de bussen zijn ook strookjes aanwe-
zig, die ingevuld kunnen worden.  
De aanvraag uiterlijk maandag 17.00 uur voorafgaande aan de donderdag van uitzending indie-
nen. 

Rooster zondag 16 januari 2022 
Voorganger   10.00 uur  Ds. C. Hendriksen, Woudrichem, bevestiging ambtsdragers 

18.30 uur  Prop. H. Boele, Gouda 
     

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    
 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/450-Gereformeerde-Kerk-Nieuwendijk
https://gknieuwendijk.nl/activiteiten/radio-zonneschijn/
mailto:radiozonneschijn@gknieuwendijk.nl
http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

