
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 20e nieuwsbrief van de 25e jaargang, d.d. 15 mei 2022     Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. J. Haeck, Zeist Ds. A. de Lange, Nieuw Lekkerland 

Ouderling van Dienst Henk-Jan van den Ham Henk-Jan van den Ham 

Organist                 Nel van Gils-Temminck Piet van der Meijden 

Koster Jaco Vink Jaco Vink 

Beamist Tim de Poorter Jannet de Rover 

Collecte 1e kerkvoogdij, 2e diaconie 1e kerkvoogdij, 2e diaconie 

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

Introïtuslied Psalm 27 : 1 Gezang 169 : 1 - 4 

 
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 in ons midden Thuis mag voelen!   
Ds. Haeck gaat voor in de morgendienst. Zijn tekst voor de verkondiging is: 1 Petrus 1 : 21. Ds. De 
Lange heeft ’s avonds als tekst: Hebreeën 11 : 5 – 6. Het thema: “Door het geloof als Henoch wan-
delen met God”.  
Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God. 
 

Omzien naar 
Laten we bidden voor en leven mee met: Helma Jonkman, Biezengors 52, 4251 DK Werkendam, 
wordt dinsdag in het Erasmus MC in Rotterdam verwacht voor de ingrijpende operatie, waar ze al 
enige weken op wacht. We gedenken Helma en haar man Arie in onze voorbeden! 
Riet Boogaarts, Buitendijk 25, 4255 GT, mocht vanuit het ziekenhuis thuis komen na een knieope-
ratie. Zij moet nu revalideren en verder herstellen. Mevrouw W.C. van Elderen-Tolenaars, Rijks-
weg 61, 4255 GG, is thuis maar voelt zich nog heel erg moe, en heeft veel last van duizeligheid. 
We hopen en bidden dat ze met Gods hulp weer mag aansterken. 
Ten slotte denken we aan iedereen die moeite, pijn of verdriet doormaken; en bidden allen Gods 
troostende nabijheid toe! 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Riet Boogaarts, Buitendijk 25, 
4255 GT. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 

Jarigen 
Op dinsdag 17 mei is mevrouw C. Geluk – van Daalen, Rijksweg 109/301, 4255 GH, jarig. Op vrij-
dag 20 mei hoopt mevrouw N.  van Mill – Muilwijk, Biesboschstraat 16a, 4255 VM, te verjaren en 
op zaterdag 21 mei hoopt mevrouw A. Nouwens – Swijnenburg, Dahliastraat 2, 4255 JJ, jarig te 
zijn.  
Alle jarigen willen we namens onze gemeente van harte feliciteren, een fijne dag toewensen met 
allen die hen lief zijn en boven alles Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toebidden! 
 

Contactpersoon pastoraat 
Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met wijkouderling Arno Schermers, 06-20876652 
Dus niet met de redacteur van de Zondagsbrief, Hij krijgt zijn input van de kerkenraad! 
Wie toch zelf of als naaste familielid een tekst voor de Zondagsbrief wil aanleveren kan een e-mail 
sturen aan broeder Schermers a.schermers@ziggo.nl of de eigen wijkouderling, en cc. aan:  
zondagsbrief.hgn@gmail.com.  
 

Gebedskring 
Zondag 22 mei is er weer gebedskring om 9:15 uur in de middelste zaal. Iedereen weer van harte 
uitgenodigd om mee te komen bidden!  Meer informatie?  Bel of app: René Dekker 06 3002 3357 
 

mailto:a.schermers@ziggo.nl
mailto:zondagsbrief.hgn@gmail.com


 
 

 

Solvabiliteitsverklaring ontvangen 
Afgelopen week hebben de kerkrentmeesters de solvabiliteitsverklaring van het CCBB mogen ont-
vangen voor het beroepen van een predikant, samen met Hervormde gemeente ‘Ichthus’ uit Sleeu-
wijk. Een solvabiliteitsverklaring is nodig om aan te tonen dat onze gemeente financieel in staat is 
een predikant te bekostigen, nu en in de toekomst. De kosten voor een predikant worden als vast 
bedrag aan de landelijke kerk afgedragen en nemen met de jaren toe vanwege het stijgen van kos-
ten. De landelijke kerk zorgt voor de vergoeding van de dominee en voor het afdragen van de soci-
ale lasten en pensioenbijdragen. De inkomsten van de onze gemeente (vooral de vrijwillige bijdra-
gen/actie Kerkbalans) blijven al jaren redelijk stabiel. De afdracht naar de landelijke kerk voor de 
predikant stijgt echter elk jaar. Hierdoor is het niet mogelijk om een voltijds predikant te bekostigen 
zoals voorheen. Wij hebben toestemming gekregen om een predikant te beroepen voor 80%, ver-
deeld als 70% Nieuwendijk en 10% ‘Ichthus’. We hopen en bidden dat de beroepingscommissie 
een goede predikant voor onze beide gemeenten mag vinden. De kerkenraad.  
 

Update beroepingswerk 
De beroepingscommissie is afgelopen maandag bij elkaar gekomen om de volgende stappen in 
het beroepingswerk te zetten. De kerkenraad heeft een lijst met mogelijke predikanten opgesteld 
met inbreng van de gemeente. De beroepingscommissie heeft de lijst in ontvangst genomen en 
neemt deze namen mee in hun overwegingen. Alle overwegingen van de beroepingscommissie 
zijn vertrouwelijk en de commissieleden mogen geen informatie geven over welke predikanten 
worden besproken of niet. Vanaf nu zal de beroepingscommissie elke paar weken bij elkaar komen 
om zo op korte termijn een predikant te kunnen voordragen voor een beroep. Wij willen u vragen 
om het beroepingswerk te gedenken in uw persoonlijk gebed.  
 

Geboorte 
Als gemeente ontvingen wij het leuke nieuws dat op 1 mei is geboren Jozef (“God voegt toe, geeft 
vermeerdering”), zoon van Thomas en Cobi Roest en broertje van Tim. Familie Roest is het zen-
dingsechtpaar in Thailand dat wij als Hervormde Gemeente Nieuwendijk ondersteunen. 
Wij wensen hen Gods zegen toe bij de opvoeding van Jozef. Mocht u een kaartje willen sturen het 
adres is: Camphuysenstraat 3, 3906 WV  Veenendaal. 
 

GZB-event live thuis meebeleven op uw televisie of computer 
Op D.V. zaterdagavond 21 mei vindt de finale van de GZB-Pinkstercampagne plaats tijdens een 
online-event. Vier uitgenodigde buitenlandse gasten, uit Libanon, Nepal, Colombia en Bulgarije, 
zullen hieraan hun medewerking verlenen en terugblikken op hun ontmoetingen met Nederlandse 
gemeenten. Voorafgaande aan het online event start om 19.15 uur het kinderprogramma met een 
Zendingsjeugdjournaal. 
Wat is er mooier dan samen met Gods wereldwijde kerk toe te leven naar het Pinksterfeest! 
Het belooft een bijzondere avond te worden! Echt de moeite waard om samen naar te kijken en 
over door te praten. Kijk voor meer informatie en om je aan te melden op www.gzb.nl/event. 
 

Radio Zonneschijn 
Donderdag 19 mei wordt Radio Zonneschijn gepresenteerd door Ria Moree en Ina Hoeke. De me-
ditatie wordt verzorgd door ds. Nico de Lange. 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 16 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 loca-
ties. Radio Zonneschijn gaat door t/m donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag. Vanaf 2 juni t/m 25 au-
gustus is er iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur een uur – non stop – geestelijke lie-
deren te horen, zonder verzoekjes. Op donderdag 1 september beginnen we dan met de reguliere 
uitzendingen, waarvoor u uw verzoekjes weer kunt indienen! 

Rooster   zondag 22 mei 2022 
Voorganger   10.00 uur  Ds. J.A. Hoogersteger, Dussen 

18.30 uur  Ds. E. van den Ham, Zoetermeer 
Kerkauto   T. Duyzer, telefoon 06 – 14010539 
Kinderoppas   Bertha van de Meijden en Esther Donkersloot    

     

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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