
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 21e nieuwsbrief van de 25e jaargang, d.d. 22 mei 2022     Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. J.A. Hoogersteger, Dussen Ds. E. van den Ham, Zoetermeer 

Ouderling van Dienst Arno Schermers Arno Schermers 

Organist                 Peter Veen Miranda Temmink 

Koster Jan van Oord Jan van Oord 

Beamist Jannet de Rover Jeroen Kiewiet 

Collecten 1e kerkvoogdij, 2e diaconie 1e kerkvoogdij, 2e diaconie 

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

Introïtuslied Psalm 136 : 1, 2, 13 Gezang 227 : 1, 6 

 
 
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!   
’s Morgens gaat onze consulent ds. J.A. Hoogersteger voor. Handelingen 10 : 40 en 41 is zijn tekst-
keuze voor de verkondiging. ’s Avonds is ds. E. van den Ham onze voorganger. Hij heeft 1 Petrus 1 
: 8 als tekst voor de prediking gekozen. 
Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God. 
 
Gebedskring 
Deze zondagmorgen is er vòòrafgaande aan de ochtenddienst weer gebedskring om 9:15 uur in 
de middelste zaal van ‘De Ark’. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om mee te komen bidden!   
Voor meer informatie, bel of app: René Dekker 06 3002 3357. 
 
Omzien naar 
Laten we bidden voor en meeleven met:  
De heer Gerrit van Bruchem, Rijksweg 67, 4255 GG. Gerrit heeft na longonderzoeken helaas te 
horen gekregen dat hij a.s. vrijdag een traject in moet gaan van bestralingen en chemo.  
Mevrouw Bets de Snoo – Biesbroek, Rijksweg 109/002, 4255 GH. Bets heeft een dotterbehande-
ling ondergaan, waarbij ook 2 stents geplaatst moesten worden. Zij is hiervan thuis aan het herstel-
len. 
Mevrouw Heiltje van Anrooij – Pape, Prinses Irenelaan 54, 4255 VL, is vorige week opgenomen in 
“Altenahove”, afdeling Akkerwinde, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk. Het was voor Heiltje niet lan-
ger meer mogelijk om in haar eigen huis te blijven. 
Verder is er voorbede gevraagd voor mevrouw W.C. van Elderen – Tolenaars, Rijksweg 61, 4255 
GG. Het gaat redelijk met haar. Ze is nog veel moe. Verder nog geen verbetering. 
We willen de Heere danken dat de ingrijpende operatie bij mevrouw Helma Jonkman, Biezengors 
52, 4251 DK Werkendam, afgelopen dinsdag in het Erasmus MC in Rotterdam mocht slagen. 
Helma en haar man Arie zijn heel erg dankbaar dat de Heere de vele gebeden, ook uit onze ge-
meente, heeft willen verhoren. Aan God alle eer!  
Wij dragen ook al onze gemeenteleden, jong en oud, op aan onze Hemelse Vader. Waar er zor-
gen, ziekte, verdriet, gemis en angst is, bidden we Gods liefde, kracht en nabijheid toe. 
“Vertrouw op de Heere, tot in eeuwigheid, want de Heere Heere is een eeuwige rots” (Jesaja 26 : 
4) 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mevrouw Bets de Snoo – 
Biesbroek, Rijksweg 109/002. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
  



 
 

 
Jarigen 
Vandaag, zondag 22 mei is de heer J. den Dunnen, Amaryllishof 15, 4255 JM, jarig. Maandag 23 
mei verjaart mevrouw L. Stolk – Lievaart, Van der Steltstraat 3, 4255 HH, en mervouw C.G.M.C. 
Romijn – Timmermans, Rijksweg 218a, 4255 GR, hoopt op woensdag 25 mei jarig te zijn.                         
Alle drie jarigen van harte gefeliciteerd, 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 
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.  

 
Jaarrekening 2021 diaconie 
De Jaarrekening van 2021 ligt deze week ter inzage, van maandag 23 tot zaterdag 28 mei. Wilt u 
de jaarrekening graag inzien neem dan vooraf contact op met Toine van der Burgh: 06-51083750. 
 
Radio Zonneschijn 
Op Hemelvaartsdag, donderdagmiddag 26 mei, is de laatste uitzending van Radio Zonneschijn 
van dit seizoen; en wordt gepresenteerd door Mieke de Graaf en Ans van Drunen. De meditatie 
wordt verzorgd door Ans. Vanaf 14.00 uur wordt het programma uitgezonden via de kerkradio en 
de website kerkdienstgemist.nl van de Gereformeerde kerk. De uitzending is daarna op elk ge-
wenst moment terug te beluisteren via 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. Uw aanvraag uiterlijk maandag 23 mei 17.00 uur indienen.  
Vanaf 2 juni t/m 25 augustus is er iedere donderdagmiddag van 14.00 tot 15.00 uur een uur lang – 
non stop – geestelijke liederen te beluisteren, zonder verzoekjes. Op donderdag 1 september be-
ginnen dan de reguliere uitzendingen, waarvoor u uw verzoekjes weer kunt indienen! 
 
Ontvangt u/jij de Zondagsbrief van onze Hervormde Gemeente nog niet digitaal? 
Mail dan uw/jouw e-mailadres, met naam en adresgegevens, naar: zondagsbrief.hgn@gmail.com!  
Dan ontvang(t) u/jij de Zondagsbrief voortaan al op vrijdagavond óf zaterdagmorgen in uw/jouw e-
mailbox!  
 
 
Rooster   donderdag 26 mei 2022 Hemelvaartsdag 
Voorganger   9.00 uur(!)  Ds. C.N. van Dis, Nieuwegein 
Ouderling van dienst Wouter Donkersloot 
Organist  Piet van der Meijden 
Koster   Jaco Vink 
Beamer  Tim de Poorter 
Collecten  1e Kerkvoogdij, 2e Onderhoud gebouwen, 3e Diaconie 
Rekeningnr. collecten NL65 RABO 0352 3534 22 
CvK Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
Kerkauto  J. Sanner, telefoon 06 – 53694230 
 
Rooster zondag       zondag 29 mei 2022 Wezenzondag 
Voorganger   10.00 uur  Ds. E. Meijer, Werkhoven 

18.30 uur  Ds. J. de Goei, Amersfoort 
Kerkauto  M. van Oord, telefoon 06 – 20735419 
Kinderoppas   Jannie Nederveen en Leonie den 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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