
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 19e nieuwsbrief van de 25e jaargang, d.d. 8 mei 2022     Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. A. Groeneveld, Lunteren Ds. C. Hendriksen, Woudrichem 

Ouderling van Dienst Hans Geluk Hans Geluk 

Organist                 Piet van der Meijden Peter Veen 

Koster Hans van Daalen  Hans van Daalen 

Beamist Robert Udo Tim de Poorter 

Collecten 1e Kerkvoogdij en 2e Kerkvoogdij   (Onderhoud gebouwen) 

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

Introïtus Psalm 30 : 1 Psalm 73 : 10, 9 

 
Bij de diensten 
Iedereen van harte welkom in de beide erediensten van deze zondag! Mensen in de kerk en zij die 
thuis met ons verbonden zijn. In het bijzonder een warm woord van welkom aan onze gasten. We 
hopen van harte dat u zich écht in ons midden Thuis mag voelen!   
Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God. 
 

Gebedskring 
Deze zondagmorgen is er voor de ochtenddienst weer gebedskring. We beginnen om 9:15 uur in 
de middelste zaal. Iedereen weer van harte uitgenodigd om mee te komen bidden!   
Meer informatie? René Dekker 06 3002 3357 
 

Tienernevendienst 
Vandaag is het tienernevendienst. Dus jullie tieners onder de 16 jaar op het voorgezet onderwijs 
zijn zo meteen weer van harte welkom!     Peter, Rachelle en René 
 

Bericht van overlijden 
Op dinsdag 3 mei is op de leeftijd van 92 jaar overleden mevr. Cornelia Schouten. We wensen en 
bidden haar zus Ellie en verdere nabestaanden van harte Gods nabijheid, kracht en vertroosting 
toe. Haar afscheidsdienst en begrafenis hebben afgelopen zaterdag 7 mei plaatsgevonden. 
 

Omzien naar 
Laten we bidden en meeleven met mevrouw W.C. van Elderen-Tolenaars, Rijksweg 61, 4255 GG. 
Zij mocht afgelopen woensdag weer thuis komen uit het ziekenhuis. Volgens de cardioloog is ze 
door het oog van de naald gegaan. Ze had veel vocht achter haar longen. Met medicijnen gaat het 
naar omstandigheden goed met haar. We hopen en bidden dat ze weer wat sterker mag worden. 
Verder denken we aan iedereen die moeite, pijn of verdriet hebben en bidden allen Gods troostende 
nabijheid toe. 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mevrouw W.C. van Elderen-
Tolenaars, Rijksweg 61, 4255 GG. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 

Jarigen 
Op maandag 9 mei is de heer J.A. van Mill, Biesboschstraat 16a, 4255 VM, jarig. Van harte gefeli-
citeerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 
 

Contactpersoon pastoraat 
Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met wijkouderling Arno Schermers, 06-20876652 
(N.B. Dus niet met de redacteur van de Zondagsbrief, Hij krijgt zijn input van de kerkenraad!) 
 

Beroepingscommissie 
Henk-Jan van den Ham heeft zijn functie in de beroepingscommissie moeten neerleggen vanwege 
de werkdruk die nu op zijn schouders rust. Arno Schermers heeft zijn plaats overgenomen. 
 



 
 

Afscheid 
De kerkenraad moet met pijn en verdriet in het hart mededelen dat Arie en Helma Jonkman hun 
werkzaamheden in de gemeente hebben neergelegd en dat zij besloten hebben om onze ge-
meente te verlaten. Zij konden zich niet verenigen met het besluit van de kerkenraad wat betreft 
het vertonen van “The Passion” in de Ark-zaal.  
Wij wensen hen Gods zegen, kracht en sterkte toe voor de toekomst. 
 

Dringende oproep: uitzending kerkdienst gemist 
Decennia lang is vanuit de aula van begraafplaats “Onderlinge Hulp” een afscheidsdienst te beluis-
teren geweest via Kerkdienst gemist. Na de verbouwing van de aula is dit niet meer mogelijk! 
Namens de beide kerken willen we aan de leden van Begraafplaats Onderlinge Hulp een dringend 
verzoek doen om naar de jaarvergadering van Begraafplaats Onderlinge Hulp te komen.  
Deze vergadering zal worden gehouden op maandag 9 mei a.s. om 19.30 uur in dorpshuis Ta-
venu. Voor deze vergadering staat een advertentie op de voorpagina van het Altenanieuws van 28 
april jl. waarin alle leden worden uitgenodigd. Wij willen aan het bestuur de vraag voorleggen of dat 
begrafenissen van onze beide kerken in de toekomst weer vanuit de aula automatisch (net als 
voorheen) via Kerkdienstgemist zijn te beluisteren. 
Wij hopen dat vele leden van onze kerken aanwezig zijn om onze oproep te ondersteunen. 
Namens de beide kerken, Hillebrand Dekker. 
 

Bijbelgesprekskring 
Komende dinsdag, 10 mei, hopen we nog een keer als kring bij elkaar te komen. We zijn te gast bij 
Marleen. Deze keer hopen we hoofdstuk 6 van ons boekje af te ronden.  
Welkom allemaal om 20.00 uur, Singel 68 in Nieuwendijk. 
 

Radio Zonneschijn 
Donderdag 12 mei wordt Radio Zonneschijn gepresenteerd door Hillebrand Dekker. De meditatie 
wordt verzorgd door Hans Crilaard. Vanaf 14.00 uur wordt het programma uitgezonden via de 
kerkradio en de website kerkdienstgemist.nl van de Gereformeerde kerk.  
Een aanvraag voor een lied uiterlijk maandag 9 mei om 17.00 uur indienen via de websites van de 
beide kerken, e-mail: radiozonneschijn@gknieuwendijk.nl of in de bussen op de bekende locaties. 
Radio Zonneschijn gaat door t/m donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag. Vanaf 2 juni t/m 25 augus-
tus is er iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur een uur – non stop – geestelijke liederen 
te horen, zonder verzoekjes. Op donderdag 1 september beginnen we dan met de reguliere uitzen-
dingen, waarvoor u uw verzoekjes weer kunt indienen! 

Examen 
Voor iedereen die komende tijd het examen moet doen, wij willen jullie heel veel succes wensen. 
Weet dat je het niet alleen niet hoeft te doen, God staat je bij. Ook voor degene die al examen heb-
ben gedaan en wachten op de uitslag, ook heel veel succes. 
We zouden het leuk vinden als je ons laat weten of je geslaagd bent of niet. Dat mag per mail: 
hansgeluk23@gmail.com of een appje 0622577448                     Groetjes Hans en Marleen Geluk. 
 

Verkoopcommissie 
De verkoopcommissie heeft haar eerste vergadering gehad i.v.m. de verkoopdag 2022. 
Deze gemeente/verkoopdag wordt D.V. gehouden op zaterdag 17 september 2022. We hopen er 
met elkaar weer een mooie dag van te maken. U als gemeente en wij als commissie.  
We zoeken nog wel loten verkopers!!! Vele handen maken licht werk. Dus heeft u een  avondje vrij 
en wilt u ons helpen  in augustus dan kunt u nu al contact opnemen van Nel van Gils-Temminck 
tel. 06 28318795. Wilt u met ons mee werken of heeft u een goed idee voor deze dag? We horen 
het graag. U kunt altijd iemand van de verkoopcommissie aan spreken of opbellen. 
Gemeente zijn doen we samen! 
 

Rooster   zondag 15 mei 2022 
Voorganger   10.00 uur  Ds. J. Haeck, Zeist  

18.30 uur  Ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland 
Autodienst  Arno Schermers, telefoon 06-20876652 
Kinderoppas   Marleen Kiewiet en Sem Dekker    
     

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst! 
Redactie: Jan Noordam, Prinses. Irenelaan 14, tel. 0183-402155 of via e-mail: zondagsbrief.hgn@gmail.com   
Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur   Website kerk: www.hervormdnieuwendijk.nl    

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met ouderling Arno Schermers, telefoon 06 – 20876652  
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