ZONDAGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 36e nieuwsbrief van de 25e jaargang, d.d. 4 september 2022 Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Ds. A. Groeneveld- Lunteren
Ds. J. Jongejan , H.I Ambacht
Ouderling van Dienst Arno Schermers
Arno Schermers
Organist
Piet v.d. Meijden
Peter Veen
Koster
Hans van Daalen
Hans van Daalen
Beamist
Tim de Poorter
Jannet de Rover
Collecten
1e kerkvoogdij, 2e instandh. Pred. Plaats, 3e diaconie
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtuslied
Ps.138:1 en 4
Psalm 111: 1
Koffiedrinken na de ochtenddienst
Vandaag is er weer een gezellig samenkomen na de dienst in de Arkzaal.
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!
Deze morgen zijn we dankbaar dat de volgende broeders worden (her)bevestigd: Adriaan Boogaarts als
ouderling met speciale taak, Leen de Rover als ouderling, Marco Lankhaar als ouderling-kerkrentmeester en
Peter den Dekker wordt herbevestigd als diaken. We danken God dat deze broeders een taak als ambtsdrager op zich hebben genomen. Ook nemen we afscheid van Toine v.d. Burgh die vier jaar het ambt van diaken
heeft vervuld. Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God.
Omzien naar
Gerrit van Bruchem zijn gezondheid is zorgelijk en heeft zuurstof nodig. Gerrit verblijft nog in het Amphia
ziekenhuis te Breda.
Piet v.d. Mijden heeft positieve berichten mogen ontvangen omtrent de onderzoeken. Vooralsnog slaat de
immuuntherapie aan.
Jacqueline Westerlaken, Prinses Irenelaan 14, 4255 VK, heeft van haar behandelende specialisten in
Amphia gehoord dat ze in september voor een tweetal onderzoeken in het ziekenhuis wordt verwacht, een
CT-scan en een PET-scan.
Laten we ook omzien naar en bidden om Gods liefde, kracht en nabijheid, voor eenieder, die te maken
heeft met zorgen, ziekte en gemis. “Hij zal u en jou beschutten met Zijn vlerken, onder Zijn vleugels zult u
de toevlucht nemen, Zijn trouw is een schild en een pantser. ( Psalm 91 : 4 )
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Fam. van de Wiel, Dirkappel 3.
Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.
Jarigen
Op 5 september zijn jarig mw. H.B. van Suijlekom- van der Pijl, Amaryllishof 17 en hr. L.C. de Groot, Singel
2. 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
Bericht vanuit de beroepingscommissie
Vorige week zijn wij weer bijeengekomen, voor het eerst na de vakantie. Vol goede moed hebben we het
beroepingswerk weer opgepakt.
Voor de vakantieperiode, hebben wij drie predikanten benaderd. Deze stonden om uiteenlopende redenen
niet open voor een beroep voor onze beide gemeenten. Helaas strandde het in een vroeg stadium. Wij komen snel weer bijeen en zullen dan ook weer predikanten benaderen. Wilt u met ons mee bidden als wij
vragen om Gods hulp bij de zoektocht naar een nieuwe herder en leraar?
De beroepingscommissie
Gebedskring
Vandaag is de eerste gebedskring van het nieuwe seizoen. We maken gebruik van de middelste zaal en
beginnen om 9:15 uur. Van harte uitgenodigd!

Tienernevendienst
Vandaag is er de eerste Tienernevendienst van het nieuwe seizoen. Dus alle tieners onder de 16 jaar op
het voorgezet onderwijs, jullie zijn zo meteen weer van harte welkom!
Peter, Rachelle en René
Belijdeniscatechisatie
Ook dit Seizoen is er weer de mogelijkheid om belijdenis te catechisatie te volgen. Dit kan en mag bij ds.
Hoogesteger, onze consulent, uit Dussen, daar kan je aansluiten bij zijn huidige groep. Heeft u/heb jij interesse om hieraan deel te nemen? Neem dan contact op met :
Hans Geluk 0622577448 hansgeluk23@gmail.com of ds. Hoogesteger 0639445709 /
jahoogestegervdm@kpnmail.nl Weet dat je altijd welkom bent.
Startdag Jeugdwerk 16 september
Nog even en dan is het alweer zover, dan gaan we weer beginnen aan een nieuw seizoen winterwerk. En
om dat seizoen al knallend te beginnen organiseren we een startdag!
Wanneer? Vrijdag 16 september Hoe laat? 17.00u Waar? Ippelseweg 10 (Bij Toine en Judith)
Voor wie? Voor iedereen die op de basisschool zit of op het VO. ( VO mag aansluiten om 18.30u)
Ook andere gemeenteleden zijn van harte welkom vanaf 18.30u om met ons mee te eten en om een gezellige
avond met elkaar te hebben.
Je mag vanaf 19.30u weer opgehaald worden, maar langer blijven mag ook, want we hebben een hele leuke
avond! Om 23.00u is de avond afgelopen.
Wij vragen geen bijdrage, maar er zal wel een onkostenpot staan die avond.
We zouden het heel fijn vinden als je even laat weten of je komt, zodat we genoeg lekkers kunnen kopen.
Wil je je opgeven of heb je nog vragen? Mail dan even naar hervormdejeugdnieuwendijk@gmail.com
Gemeente/Verkoopdag 17 september
DV zaterdag 17 september 2020 gemeente/verkoopdag !!! Houd u deze dag vrij in uw agenda.
Er is weer van alles te koop op de verkoopdag. Cadeau artikelen en heel veel lekkers b.v. appeltaart,cake,slatjes,jam en sap, sokken, bloemstukjes, schorten, mooie kaarten enz...Voor ieder wat wils, voor elke portemonnee is er wel iets. Brieven trekken, peertjes plukken, nummers raden bij diverse mooie cadeau artikelen
ook voor tassen gevuld met boodschappen.
Ook dit jaar speciaal voor de kinderen komt Anne -Marie de Ruijter schminken.
Wilt u iets inleveren, graag op vrijdagavond 16 september tussen 19.00 uur en 20.00 uur.
De opening van de gemeentedag is om 9.00 uur en tegen 14.00 uur is de trekking van de grote verloting.
Op maandag 12 september van 19.00 uur tot 19.30 uur kunnen de loten verkopers het geld van de loten
inleveren in de kerk. Heeft u nog vragen over de loten dan kunt u bellen met Nel van Gils-Temminck
tel.nr 06 28318795. De kerkrentmeesters willen de opbrengst van de verkoopdag van dit jaar gebruiken voor
nieuwe vloerbedekking o.a. in de hal van de kerk. Tot ziens tot op de gemeente/verkoopdag.
Hey Koekenbakkers...
Tijdens de Gemeentedag gaat het jeugdwerk weer pannenkoeken bakken en verkopen. En jouw hulp kunnen we hierbij goed gebruiken. Vanaf 12 jaar ben je welkom, vind je dit leuk en heb je tijd meld je dan aan
bij Hans Geluk 0622577448. Tijdstip: 17 September vanaf 9.00 uur
Gemeente zijn doen we samen.
Dankbetuiging
Langs deze weg willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling, welke wij mochten ontvangen, in welke
vorm dan ook. Het is overweldigend en bijzonder hartverwarmend, dit medeleven tijdens mijn ziekte en behandelingen te mogen ontvangen. Nogmaals heel veel dank hiervoor!
Met vriendelijke groeten, Berta en Piet v.d. Mijden
Rooster zondag 11 september 2022
Voorganger
10.00 uur
Prop. J.W. Sterrenburg Hardinxveld-Giessendam
18.30 uur
Ds. P.J. Droogers, Werkendam
Kerkauto
Arno Schermers 0620876652
Kinderoppas
Jannie Nederveen en Esther Donkersloot

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst!
Redactie: Jannet de Rover, Buitenkade 14 Hank, 0620383539 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

