ZONDAGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 38e nieuwsbrief van de 25e jaargang, d.d. 18 september 2022 Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Ds. J. Domburg, Aalst
Ds. T.J. Korten, Hardinxveld
Ouderling van Dienst Hans Geluk
Hans Geluk
Organist
Piet v.d. Meijden
Miranda Temmink
Koster
Jan van Oord
Jan van Oord
Beamist
Jeroen Kiewiet
Jannet de Rover
Collecten
1e Kerkvoogdij 2e Diaconie
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtuslied
gezang 150:1 en 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! Vandaag is het opening winterwerk.
Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God.
Omzien naar
We vragen u en jou om te blijven bidden om Gods kracht en Zijn nabijheid voor de familie Branderhorst-Nieuwenhuizen. Annie verblijft in het UMC te Utrecht, donderdag is de kunstmatige beademing gestopt. Annie is nog steeds in coma, haar toestand blijft zeer ernstig. Rijksweg 228, GS,
Nieuwendijk.
Mevr. Tonnie Dekker verblijft nog in Altenahove, i.v.m. een longontsteking.
Altenahove, afd. Guldenroede kamer 119, Rivierenland 1, 4286DC, Almkerk.
We mogen lezen in; 1 Petrus 5:7, Werp al uw en jouw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u en
jou.
Bericht van overlijden
Na een goed leven is op 13 september,overleden Gerrit van Bruchem, Rijksweg 67,
(4255GG) echtgenoot van Bets van Bruchem- van Heijst , zorgzame vader en trotse opa. Gerrit
wordt in besloten kring begraven.
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. Dekker, Altenahove.
Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.
Jarigen
Op 19 sept. is jarig hr. D.G. de Ruijter, Singel 18, 20 sept. mw. C.G. den Hollander-Biesheuvel, v.d.
Steltstraat 5 en 24 sept. hr. J.H. de Wit, Hoekkampstraat 13. 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.
Gebedskring
Vandaag is er voor de ochtenddienst gebedskring. We maken gebruik van de middelste zaal en
beginnen zoals altijd om 9:15 uur. Van harte uitgenodigd!

Jongerendienst 25 september gaat niet door
Ds. v.d. Ham is helaas door omstandigheden verhinderd. De volgende jongerendienst is op 13 november. Met medewerking van de band 4Tune en de voorganger is dan Pal Balogh. Zet dit alvast
in je agenda!
Vrouwenkoffieochtend
Op dinsdag 3 oktober DV is er weer een vrouwenkoffieochtend. Hiervoor willen wij de vrouwen uit
onze gemeente uitnodigen. We proberen de bijbel toe te passen op het leven van alle dag. Wat
doen we met de verhalen uit de bijbel ? Wat betekenen die voor ons. We leren dus met en van elkaar. .Wij gaan verder met met het boekje boekje uit de kringserie van de IZB “Vreugde als levensstijl”. Bijbel studies over de Filippenzenbrief van Anne-Marie van Briemen.
Hoofdstuk 3 “De gezindheid van Christus“.
We beginnen om 9.30 uur met koffie en iets lekkers, daarna starten we met de bijbel studie.
We zitten in de grote zaal. Bij koorts of verkoudheid graag afmelden.
Tot ziens op de vrouwenkoffieochtend
Knutselclub
Hou jij van knutselen? Dat komt dan goed uit, want wij zouden het leuk vinden om een knutselclub
op te starten!
Voor wie?
Alle jongens en meiden van groep 2 tot en met 6
Wanneer?
Op woensdagmiddag 5 oktober
Hoe laat? 14.00 uur tot 15.00 uur
Waar?
In de Hervormde kerk
Kosten? 1 euro
Als er genoeg kinderen zijn die het leuk vinden dan gaan we ongeveer één keer per maand
met elkaar knutselen. Iedereen is welkom, ook al ga je niet naar de kerk.
Opgeven via knutselclub@hervormdnieuwendijk.nl Graag naam, groep en telefoonnummer
vermelden. Tot ziens op de knutselclub!
Groetjes,
Annemarie Goedhart, Judith van der Burgh en Marleen Kiewiet
Radio Zonneschijn
Elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur te beluisteren via de kerkradio en de website kerkdienstgemist.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 schriftelijk verzoek kunt deponeren. Bij de bussen zijn ook strookjes aanwezig, die ingevuld kunnen worden. 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 kerkdienstgemist.nl (Gereformeerde kerk) terug te beluisteren!
Donderdag 22 september wordt Radio Zonneschijn gepresenteerd door Mieke de Graaf en Ans Drunen- van Drunen. De meditatie wordt verzorgd door Ans van Drunen.
Oproep vrijwilligers voor de Activo-band
De activo-band is op zoek naar vrijwilligers voor o.a. het opbouwen/helpen bij het repeteren. De
repetities zijn op zaterdagmiddag van 14.30-16.30 uur in het dorpshuis Buitenhoff te Andel (Buitenlaan 1) Je bent altijd welkom om eerst eens te komen kijken en ons te horen spelen.
Voor info: Sieres de Snoo 06 51989164
Rooster zondag 25 september 2022
Voorganger
10.00 uur
Ds. P.J. Stam, Katwijk aan Zee
18.30 uur
Prop. Schneider, Woudrichem
Kerkauto
J. Sanner, 0653694230
Kinderoppas
Chantal Seshie en Eline de Jong

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

