
 

 
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 3e nieuwsbrief van de 25e jaargang, d.d. 16 januari 2022     Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. C. Hendriksen, Woudrichem Ds. P.J. Droogers, Werkendam 

Ouderling van dienst Dhr. H.J. v.d. Ham Dhr. A. Schermers 

Organist                 Dhr. P. v.d. Meijden Dhr. P. Veen 

Koster Dhr. W. Boterblom Dhr. W. Boterblom 

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

Introïtus/schoollied Psalm 24 : 1 en 2 Gez. 223 : 1  

 
 
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.  
In de ochtenddienst  zullen Arno Schermers en Jan de Graaf worden herbevestigd in hun ambt van 
ouderling en zal Ardy de Ruijter worden bevestigd in het ambt van diaken.  
Gezegende diensten toegewenst onder het Woord van Onze God. 
 
Omzien naar 
Laten we bidden en meeleven met: 
Mw. H. Jonkman (Biezengorst 52, 4251DK), zij heeft afgelopen vrijdag (14-1) na diverse onder-
zoeken een teleurstellende uitslag ontvangen, het vervolgtraject wordt verder bekeken.  
Mw. R. Groeneveld (Amaryllishof 27, 4255JM), zij is afgelopen zaterdag (15-1) na haar revalidatie weer 
naar haar eigen woning terug gegaan. 
Wij denken aan iedereen met moeite, pijn of verdriet en bidden hen Gods troostende nabijheid toe. 
Psalm 3 vers 4: “U echter, Heere, bent een schild voor mij, mijn eer; U heft mijn hoofd omhoog.” 
 
Bericht van overlijden 
Afgelopen maandag 10 januari is mw. A. de Boer - Reitsma (Amaryllishof 18) overleden.  
We wensen Ludolf, Anja, Daniël, Titia, Guus en haar kleinkinderen van harte Gods nabijheid en 
vertroosting toe. 
Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op maandag 17 januari van 9.30 tot 10.00 uur 
in de Hervormde Kerk van Nieuwendijk. Hierna vindt in besloten kring de dankdienst voor haar  
leven plaats. De dienst begint om 10.30 uur en is te volgen via www.kerkdienstgemist.nl.  
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de begraafplaats van Nieuwendijk.  
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. J. v.d. Perk, Rijksweg 98.    
Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarigen 
Vandaag is jarig mw. J. Boer-Vink, Rijksweg 109-106 en op 17 januari mw. A.L. de Graaf-v.d. Stelt, 
Karnemelksesteeg 1. Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen 
voor het nieuwe levensjaar! 
 
Kerkenraadsvergadering 
Woensdag 19 januari om 19.30 uur kerkenraadsvergadering in de Arkzaal van het kerkgebouw 
 
Beroepingswerk 
Afgelopen donderdag is de beroepingscommissie voor het eerst bij elkaar gekomen. Samen met 
onze consulent Ds. Hoogesteger hebben we nagedacht over onze taak als beroepingscommissie 
en hoe die in te vullen. Op dit moment wachten we nog op officiële goedkeuring om een predikant 

http://www.kerkdienstgemist.nl/


 
 

te mogen beroepen. Zodra die binnen is gaan we verdere stappen ondernemen. We zijn blij en 
dankbaar dat de commissie van start is gegaan en vragen u om te bidden voor het beroepingswerk.  
De beroepingscommissie 
 
Opbrengst Collecte senioren Kerstdienst 
De collecte voor de stichting wensambulance Brabant heeft mede door afronding door de diaconie 
het mooie bedrag van €300 opgebracht! 
Het bedrag is inmiddels overgemaakt, alle gevers hartelijk dank! 
Team HVD en Zusterkring. 
 
Follow Me 
Op dinsdag 11 januari was er weer Follow Me. Het thema was ‘God de Schepper’. Vanuit de 
verwondering over alles wat we zien in de natuur, komen we als christenen uit bij onze Schepper. 
Hij heeft ons gewild. Hij heeft ons gemaakt. Wij zijn geliefd door hem. De mens is geen ‘schitterend 
ongeluk van de natuur’ zoals evolutionisten ons willen doen geloven. Wij geloven in God die ons 
geschapen heeft! Toch denken christenen verschillend over het ontstaan van de aarde en de mens. 
Veel christenen geloven in een schepping in zes dagen terwijl andere christenen geloven dat God 
de wereld en de mensen geschapen heeft door evolutie. Onze jongeren worden op school in de 
evolutietheorie onderwezen. Laten wij hen voorgaan in het belijden van onze Schepper. 
Dinsdag 18 januari komen we weer bij elkaar. Het onderwerp is ‘de ene ware God’. Maar wie zijn 
die andere (af)goden? Wil je ook meer weten over leven met God? Wees welkom op Follow Me. 
Nog even de tijden:  
Ben je 12-14 jaar dan ben je welkom van 19:00-19:45.  
En als je 15 jaar of ouder bent, ben je welkom vanaf 20:00-20:45. 
Jan Sterrenburg 
 
Bijbelkring in januari blijft onzeker 
Dit stukje schrijf ik voor de persconferentie van vrijdagavond 14 januari. Het is nog helemaal de 
vraag of er versoepelingen inzitten waardoor kerkelijke activiteiten weer veilig kunnen opstarten. 
Een Bijbelkring in de maand januari blijft dus heel erg 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 23 januari 2022 
Voorganger   10.00 uur  Ds. B.M. van Bosch, Linschoten 

18.30 uur  Ds. A.H. Groen, Rijsoord 
  

     

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    
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