
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 37e nieuwsbrief van de 25e jaargang, d.d. 11 september 2022 Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Prop.J.W. Sterrenburg, Hardinxveld Ds. P. J. Droogers, Werkendam 

Ouderling van Dienst Jan de Graaf Jan de Graaf 

Organist                 Peter Veen Nel van Gils 

Koster Wim Boterblom Wim Boterblom 

Beamist Jannet de Rover Jeroen Kiewiet 

Collecten 1e kerkvoogdij, 2e instandhouding predikantsplaats 

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

Introïtuslied Psalm 108 vers 1 Gezang 266 : 2 

 
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!   
Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God. 
 
Omzien naar 
Laten we bidden en meeleven met: 
Annie Branderhorst-Nieuwenhuizen (Rijksweg 228) is wegens een val op haar hoofd terecht geko-
men en ligt in zorgelijke toestand in het UMC Utrecht. Haar toestand is onveranderd, Annie is nog 
steeds in coma, haar toestand blijft zeer ernstig. 
Mw. Tonnie Dekker,  v.d Steltstraat 18 is afgelopen vrijdag opgenomen in Altenahove met een 
longontsteking, afd. Gulderode K. 119 
We denken aan iedereen die moeite, pijn of verdriet hebben en bidden allen Gods troostende nabij-
heid toe. Matt. 7:7 “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je 
worden opengedaan.” 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Piet v.d. Meijden, Rijksweg 
63. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 
Jarigen 
Vandaag is jarig mw. G. Pruissen-Millenaar, Schans 27a Werkendam, op 13 sept. mw. A.H. van 
Wijngaarden, Pr. Irenelaan 64 en op 17 sept. hr. D. van Elzelingen, v.d. Steltstraat 10.  Van harte 
gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar! 

 
Gebedskring 
Zondag 18 september is er gebedskring. We beginnen om 9:15 uur en maken gebruik van de 
middelste zaal. Iedereen wederom van harte uitgenodigd om mee te komen bidden! 
 
Startdag Jeugdwerk. 
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 
 
DV zaterdag 17 september 2022 gemeente/verkoopdag !!! 
Er is weer van alles te koop op de verkoopdag. Cadeau artikelen en heel veel lekkers b.v. 
appeltaart,cake,slaatjes,jam en sap. En ook 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 tussen 10.00 uur en 
12.00uur.  
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 in leveren in de kerk. Heeft u nog vragen over de loten dan kunt u bellen met Nel 
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. 
 
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 
Tot ziens tot op de gemeente/verkoopdag. Gemeente zijn doen we samen 
 
Jongerendienst 
Noteer vast in je agenda: op 25 september is er weer een jongerendienst in de avonddienst waar-
bij ds. E. v.d. Ham uit Zoetermeer zal voorgaan. 
 
Radio Zonneschijn 
Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur te beluisteren via de kerkradio en de website kerkdienst-
gemist.nl (Gereformeerde kerk, Nieuwendijk).  
Een verzoekje indienen voor een lied gaat heel gemakkelijk via dit digitale aanvraagformulier. 
Ook kunt u een verzoek mailen naar: radiozonneschijn@gknieuwendijk.nl  Verder staan er in de hal 
van beide kerken, van het Steunpunt en van het Jan Biesheuvel Dijkhuis bussen waarin u een schrif-
telijk verzoek kunt deponeren. Bij de bussen zijn ook strookjes aanwezig, die ingevuld kunnen wor-
den. De aanvraag moet uiterlijk op maandagmiddag om 17.00 uur vòòr de donderdag van uitzending 
binnen zijn. Uitzending gemist? Elk programma van Radio Zonneschijn is altijd via de website kerk-
dienstgemist.nl (Gereformeerde kerk) terug te beluisteren! 
Donderdag 15 september wordt Radio Zonneschijn gepresenteerd door Ria Moree en Ina 
Hoeke. De meditatie wordt verzorgd door ds. N. de Lange. 
 
Bijbelstudies 
Organiseert u of jullie een gesprekgroep of bijbelstudie ? Wij van de vrouwenkoffieochtend hebben 
nog verschillende boekjes liggen van bijbelstudies uit de kringserie van de IZB. Wilt u deze eens 
doorlezen en/of gebruiken ? Neem dan even contact op met Annie van Hemert tel.nr 0183 401242. 
Van verschillende boekjes hebben wij meerdere exemplaren. 
 
Rooster zondag  18 september  2022 Opening winterwerk 
Voorganger   10.00 uur  Ds.  J. Domburg, Aalst 

18.30 uur  Ds. T.J. Korten, Hardinxveld 
Kerkauto      T. Duyzer, 0614010539 
Kinderoppas       Judith v.d. Burgh en Leonie den Dekker 

     

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 
 

https://gknieuwendijk.nl/activiteiten/radio-zonneschijn/
http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

