
 

 
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 4e nieuwsbrief van de 25e jaargang, d.d. 23 januari 2022     Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. B.M. van Bosch, Linschoten Ds. A.H. Groen, Rijsoord 

Ouderling van dienst Dhr. W. Donkersloot Dhr. W. Donkersloot 

Organist                 Dhr. P. Veen  Mw. M. Temmink 

Koster Dhr. J. van Oord Dhr. J. van Oord 

Collecten  beide diensten: 1e kerkvoogdij      
                                          2e Diaconie                                                
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22 
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk  

Introïtus/schoollied Lied 806 Psalm 33: 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 die moeite, pijn of verdriet hebben en bidden allen Gods troostende nabij-
heid toe. Psalm 6 vers 10 zegt ons: “De Heere heeft mijn smeken gehoord, de Heere zal mijn gebed 
aannemen.” 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Helma Jonkman, Biezengorst 
52 Werkendam. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarigen 
Op 25 januari is jarig dhr. G.T. Hakkesteeg, Bentlaken 21 (4251GS) Werkendam en op 27 januari 
dhr. G.H. de Graaf, Zandsteeg 80 (4255SJ). Van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u 
lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 
Bevestiging ambtsdrager 
Op D.V. zondag 30 januari in de avonddienst zal Ardy de Ruijter bevestigd worden in het ambt van 
diaken. Voorganger zal zijn ds. Domburg uit Aalst. 
 
Coronamaatregelen 
Vanaf zondag 23 januari mogen er weer kerkgangers aanwezig zijn in de ochtend- en avonddien-
sten, maximaal 50 per dienst. Ook zullen we vanaf zondag ingetogen zingen tijdens de dien-
sten. Naast het digitaal collecteren zal er bij de uitgang gecollecteerd worden. Zoals voorheen wijst 
de koster u een plaats en geeft de koster aan wanneer u de kerk kunt verlaten na de dienst. U kunt 
zich aanmelden via de website van de kerk of via Peter den Dekker, tel 0183 409187. Vanaf nu 
kunnen kringen en andere activiteiten ook weer plaatsvinden. Voor alle diensten en activiteiten in de 
kerk geldt: houd afstand, draag een mondkapje terwijl u loopt en blijf thuis bij klachten. De kerken-
raad is blij dat er weer diensten en activiteiten mogelijk zijn en bidt om Gods zegen op het gemeen-
tewerk. 
 
Actie Kerkbalans 2022 

Op dit moment wordt de actie Kerkbalans 2022 gehouden. Afgelopen week is bij u de Kerkbalans-
brief en -envelop bezorgd. In de brief kunt u lezen hoe onze gemeente er financieel voorstaat. De 
actie Kerkbalans is bedoeld om het kerkenwerk dit jaar financieel mogelijk te maken en is de grootste 
bron van inkomsten voor onze gemeente. Deze week worden de antwoordkaartjes met uw toege-
zegde bijdragen weer opgehaald. We hopen dat u het kerkenwerk ook in 2022 ruim wilt voorzien 
van middelen zodat het werk door mag gaan. - De Kerkrentmeesters 

 



 
 

 
 
Follow Me 
Zijn er afgoden in jouw leven? Die vraag stond centraal tijdens de Follow Me op dinsdag 18 januari. 
We maakten een afgoden top 5. Wat zijn afgoden (in jouw leven)? Waarom heeft God er een 
probleem mee als er afgoden in ons leven zijn? Is God jaloers? Over deze vragen hebben we met 
elkaar doorgesproken. Dinsdag 25 januari komen we weer bij elkaar. Het onderwerp is ‘God kent 
je’. De bijbelstudie gaat over Psalm 139. 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 
 
Verjaardagsbusjes 
De verjaardagsbusjes zijn afgelopen week weer geleegd. Afgelopen halfjaar heeft de mooie op-
brengst gegeven van meer dan € 580,-. We willen de gemeente maar ook zeker de lopers hartelijk 
bedankt voor deze bijdragen. 
 
Bijbelkring gaat door: nú met twee kringen, op de middag en in de avond! 
Met grote dankbaarheid mogen we u melden dat de Bijbelkring deze maand doorgang kan vinden; 
en wel op woensdag 26 januari a.s. Zoals hierboven in het stukje van de kerkenraad te lezen is, 
mogen kerkelijke activiteiten weer opgestart worden. Uiteraard met inachtneming van de bekende 
corona-maatregelen! Het bijzondere is dat er ook geen beperkingen meer zijn voor het samenkomen 
’s avonds. Daarom willen we ook beginnen met een kring op de middag (inloop vanaf 14.45 uur; 
aanvang: 15.00 uur) en een kring ’s avonds (inloop vanaf 19.45 uur; aanvang: 20.00 uur). Iedereen 
is nu in de gelegenheid om aan de Bijbelkring deel te nemen.  
Het gaat om twee parallelle kringen, waarop we hetzelfde Bijbelgedeelte en het hetzelfde hoofdstuk 
uit het boekje van ds. René van Loon, “Bouwers in de eerste gemeenten, Bijbelstudies over mensen 
rondom Paulus”, willen bespreken. A.s. woensdag gaat het over Onesiforus, die Paulus op een bij-
zondere wijze steunde in de tijd dat de apostel in de gevangenis zat omdat hij het Evangelie verkon-
digde (2 Timotheüs 1 : 15 t/m 18).  
Ik moet gelijk denken aan de actuele vraag wat wij voor vervolgde broeders en zusters elders in 
deze wereld doen. Nu zondag kerkbezoek weer mogelijk is, liggen in de hal van de kerk fotokopieën 
klaar van het hoofdstuk over Onesiforus. Wie ná zondag nog geen exemplaar in bezit heeft kan 
bellen naar telefoonnummer 402155, en we bezorgen het graag bij u thuis! 
Weest welkom komende woensdag op één van de bijeenkomsten van onze Bijbelkring in ‘De Ark”! 
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 aanwezig, 
die ingevuld kunnen worden.  
De aanvraag uiterlijk maandag 17.00 uur voorafgaande aan de donderdag van uitzending indienen. 

 
Rooster zondag 30 januari 2022 voorbereiding Heilig Avondmaal 
Voorganger   10.00 uur  Ds. C.D. Zonnenberg, Ochten 

18.30 uur  Ds. J. Domburg, Aalst- Bevestiging ambtsdrager 
 Kinderoppas   Bertha v.d. Meijden en Eline de Jong    

     

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
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