
 

 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 39e nieuwsbrief van de 26e jaargang, d.d. 25 september 2022 Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur  

Voorganger Drs. A.L. Kornaat, Klundert Prop. J. Schneider, Woudrichem 

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

Organist                 Piet van der Meijden Nel van Gils 

Koster Jaco Vink Jaco Vink 

Beamist Robert Udo Tim de Poorter 

Collecten 1e Kerkvoogdij, 2e dekking kosten Jeugddiensten, 3e Diaconie 

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

Introïtuslied Psalm 65 : 1 en 2 Gezang 174 : 1 en 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!   
Helaas is ds. Stam vanmorgen vanwege ziekte verhinderd om in ons midden voor te gaan. Drs. A.L. 
Kornaat, geen onbekende, zal nu de ochtenddienst leiden. Hij leest met ons Jeremia 33 : 1 t/m 12. 
Als thema heeft hij boven de preek geschreven: “God roept, hoort en maakt Zijn weg bekend”. Pro-
ponent Schneider gaat in de avonddienst voor. De Schriftlezingen zijn uit Ezechiël 37 : 1 – 3, Johan-
nes 5 : 24 – 25 en 1 Korinthe 15 : 42 – 44. De verkondiging is naar aanleiding van 1 Korinthe 15 : 
42 en 43: “gezaaid worden en opgewekt worden”.  
We wensen allen rijke en gezegende diensten toe onder de bediening van het Woord van onze God! 
 

Overleden 
Zaterdag 17 september jl. overleed ons gemeentelid Johanna Cornelia Branderhorst- Nieuwen-
huizen, gewoond hebbend Rijksweg 228. Annie is heengegaan op de leeftijd van 70 jaar. Ook in 
deze Zondagsbrief willen we haar gedenken en allen die haar moeten missen van harte condoleren 
met dit grote verlies. In het bijzonder denken we dan aan haar man Hans, de kinderen Lennert en 
Becky, Peter en Jobine; en kleinkind Miles. In de eigen kring hebben zij afgelopen vrijdag afscheid 
van Annie genomen. De Heere zij hen allen nabij met Zijn troost en genade! 
 

Omzien naar 
Voor deze Zondagsbrief zijn geen specifieke namen van gemeenteleden aangereikt. Maar we we-
ten wel van meerderen in onze gemeente die grote zorgen kennen rond hun gezondheid, onder-
zoeken moeten ondergaan of wachten op uitslagen. We denken ook aan de rouwdragenden in ons 
midden. In het bijzonder willen we vandaag voorbeden doen voor onze gemeenteleden die in de 
verpleegtehuizen en andere instellingen verblijven. Tenslotte denken we aan iedereen die moeite, 
pijn of verdriet in hun leven kennen en bidden allen Gods troostende nabijheid toe. “Wees niet be-
vreesd, want Ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij” (Jesaja 43 : 1b) 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mevrouw G. Pruissen-Mil-
lenaar, Schans 27a, Werkendam.  Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 

Jarigen 
Op 26 september is jarig de heer H.C. van Noorloos, Hasselmanstraat 16 (4255 HL) en de heer E. 
v.d. Stelt, “Altenahove”, Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk (NB. In Kerkklanken staat per abuis nog 
z’n oude adres Pr. Beatrixlaan 7 vermeld).  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.  
 

Vrijwilligers gezocht! 
Enthousiasme gezocht! Het nieuwe seizoen is weer begonnen! Voor een aantal taken zoeken we 
extra vrijwilligers: 

• Lopers voor het rondbrengen van Vrijwillige Bijdrage, Solidariteitskas en andere brieven. 
Het rondbrengen wordt per wijk gedaan (~40 adressen) en is een aantal keer per jaar. 

• Mensen die namens de kerk de bloemengroet willen overbrengen. De bloemengroet is een 
bos bloemen die namens de gemeente op zondagavond (ná de avonddienst) bij iemand 
bezorgd wordt. Dit wordt gedaan volgens een rooster zodat iedereen 1 maand per jaar (~4 
keer achter elkaar) de bloemengroet rondbrengt. 

• We zoeken nog mensen om de kerk schoon te maken. Iedereen is om de paar weken aan 
de beurt – vele handen maken licht werk. 

• Meer van de techniek? We zoeken mensen die ongeveer 2 keer per maand de beamers en 
camera willen bedienen tijden de dienst. 

• Toch graag iets doen, maar past alles wat hierboven staat niet? Neem ook dan contact op, 
er is altijd iets te doen! 

Neem (app)contact op met Henk-Jan van den Ham voor informatie of aanmelden - 0627578895 of 
met één van de andere kerkrentmeesters 
 

Verwarming in de kerk 
Op dit moment zijn er in Europa zorgen over de energievoorziening. Aan iedereen wordt gevraagd 
om energie te besparen om zo een steentje bij te dragen aan de oplossing van het energietekort. 
Als kerk willen we daar gehoor aan geven. Ook de stookkosten spelen een rol, die zullen binnen-
kort waarschijnlijk sterk stijgen. Om energie (en geld) te besparen hebben de kerkrentmeesters er-
voor gekozen om de kerk minder te verwarmen tijdens de diensten. De komende tijd zal het dus 
kouder zijn in de kerk dan u gewend bent. Mocht u het erg koud vinden, dan kunt u uw jas aanhou-
den. We hopen dat dit slechts een tijdelijke maatregel is, maar gezien de vooruitzichten denken we 
dat dit het hele winterseizoen nodig zal zijn.           De kerkrentmeesters. 
 

Bijbelgesprekskring 
Als Bijbelgesprekskring hopen wij maandag 26 september weer te starten. We werken uit het 
boekje “Elia, de man die de moed had tegen de stroom in te gaan”,  van Noor van Haaften. 
Inmiddels zijn we bij hoofdstuk 8 gekomen, De heer Sterrenburg begeleidt deze kring en zelf pro-
beren we individueel ons voor te bereiden op de avonden. Geen boekje? Geen probleem een ko-
pietje is zo gemaakt! 
De kring gaat dit seizoen draaien op de maandagavond van 20.00 uur tot 21.30 om de 3 weken. 
Het liefst bij de deelnemers thuis, zodat oppas geen probleem hoeft te zijn en het is net wat per-
soonlijker vinden wij. Deze keer zijn we te gast bij Janet de Vries, Buitenkade 21, in Hank. 
Voel je welkom, ook als je nog niet eerder de Bijbelgesprekskring bezocht! 
 

Ontmoetingsochtenden Jan Biesheuvel Dijkhuis 
Op dinsdag 27 september a.s. starten weer de maandelijkse ontmoetingsochtenden in het Jan 
Biesheuvel Dijkhuis. Ds. Nico de Lange en Jan Noordam geven om beurten leiding aan deze bij-
eenkomsten. Deze eerste keer mag laatstgenoemde de aftrap voor het gesprek geven.  
Vorig jaar aan het begin van het seizoen zijn ook al verschillende actuele onderwerpen door de be-
zoekers aangereikt, waar we de komende maanden met elkaar over willen nadenken. Voor deze 
septemberochtend is gekozen voor: ‘begraven of cremeren’. Waarbij we het gesprek vooral ook 
breder wil trekken, hoe leggen we onze laatste wensen rond onze uitvaart vast voor onze nabe-
staanden. Geen gemakkelijk onderwerp, dat realiseer ik me heel goed, maar tijdens het gesprek 
zal wel duidelijk worden waarom dit wel heel belangrijk is om hierover met elkaar na te denken en 
hierover voor ons zelf ook één en ander op papier vast te leggen. 
De ontmoetingsochtend in het Dijkhuis begint om 10.00 uur. Vanaf 9.45 uur bent u hartelijk wel-
kom; en staan koffie en thee voor u klaar! 
 

Radio Zonneschijn 
Donderdag 29 september wordt Radio Zonneschijn verzorgd door Jacqueline Westerlaken en Jan 
Noordam. Dit programma met een meditatie en verzoekjes is elke donderdagmiddag vanaf 14.00 
uur te beluisteren via de kerkradio en de website kerkdienst-gemist.nl (Gereformeerde kerk!).  
Een verzoekje indienen voor een lied gaat heel gemakkelijk via dit digitale aanvraagformulier (link!) 

mailto:a.schermers@ziggo.nl
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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 2 weken via de web-
site kerkdienstgemist.nl (Gereformeerde kerk) terug te beluisteren! 
 

Gebedskring 
Zondag 2 oktober is er gebedskring. We beginnen om 9:15 uur en maken gebruik van de middel-
ste zaal. Iedereen wederom van harte uitgenodigd om mee te komen bidden! 
 

Israëlzondag 
Zondag 2 oktober is het Israël zondag, een dag waarop de Protestantse kerk aandacht schenkt 
aan de onlosmakelijke verbondenheid tussen de Kerk en  Israël. De stichting Christenen voor Is-
raël geeft voor deze gelegenheid een speciale krant uit. Op de tafel in de hal liggen deze kranten 
om mee te nemen, door iedereen, zowel door jongeren en ouderen.   
 

Tienernevendienst 
Volgende week zondag (2 oktober) is er weer Tienernevendienst. Zit jij op het voortgezet onderwijs 
en ben je onder de 16 jaar, dan ben je van harte welkom!  Peter, Rachelle en René. 
 

Zondag 2 oktober is er weer koffiedrinken na de ochtenddienst 
Op de eerste zondag van oktober is er weer een gezellig samenkomen na de dienst in de Arkzaal. 
 

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 
 

Bijbelkring over Openbaring 
Op woensdagavond 5 oktober willen we met de Bijbelkring in een nieuw seizoen starten; en een 
begin maken met de bespreking van het boek Openbaring. Dit laatste Bijbelboek is niet zo ‘ontoe-
gankelijk’ als we vaak denken. Het gaat in de eerste plaats over de tijd van Johannes (eind van de 
1e eeuw), maar geeft ook een beeld van de geschiedenis als geheel en laat het duidelijk zijn licht 
vallen op de toekomst. We maken op de Bijbelkring dankbaar gebruik van het goed leesbare Bij-
belstudieboekje van ds. Pieter J. Lalleman, “Leeuw en Lam”, uit de Kringserie van IZB/Ark-media.  
Deze eerste avond lezen en bespreken we met elkaar Openbaring 1, waar de verheerlijkte Heere 
Jezus Christus verschijnt aan de apostel Johannes op Patmos. Een bijzonder gedeelte, dat gelijk 
het hele boek Openbaring stempelt! 
Iedereen is hartelijk welkom om aan deze leerzame Bijbelkringavonden deel te nemen. We begin-
nen om 20.00 uur in ‘De Ark’. Vanaf 19.45 uur is iedereen welkom, en staat de koffie bruin en is de 
thee op kleur.  
Omdat er dit seizoen geen Bijbelkring ‘s middags gehouden wordt, is er de mogelijkheid om van 
huis opgehaald te worden en na afloop weer thuisgebracht te worden. We willen op deze manier 
graag onze senioren blijvend bij de Bijbelkring betrekken.  
Deze zondag en volgende week liggen er in de hal van de kerk fotokopieën van het 1e hoofdstuk 
klaar, niet alleen voor de vaste deelnemers, maar voor iedereen die zou willen overwegen om aan 
de Bijbelkring deel te nemen.  
Voor meer informatie kunt u bellen met: Jan Noordam, telefoon 0183-402155. 
 

Uitslagen van de verlotingen Gemeente- en verkoopdag van 17 september 2022 jl. 
Hier volgen de uitslagen van de verloting: 
Hoofdprijs Rolkoffer met inhoud   nr.   774 
1e prijs Wok + schaafset   nr.   910    
2e prijs Badmand    nr. 1310 
3e prijs Verrassingsprijs   nr. 1448  
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4e prijs Trolly met inhoud   nr.   502 
5e prijs Vogelwinterpakket   nr.   444 
6e prijs Theeset    nr.     43   
7e prijs extra prijs     nr. 1388 
 
De uitslag van de verlotingen in de Ark van de kerk: 
De jammen en sappenmandjes    nr. 13 en 28 
Het speelgoed     nr. 14 en 17 
De puzzels      nr.   7 en 25 
De boodschappen tassen     nr.  3, 7, 101, 139 en 143 
Alle prijzen zijn bij de winnaars. 
We mogen terug zien op een goede Gemeente- en verkoopdag. Hiervoor willen wij God danken. 
En ook iedereen die deze dag tot een succes hebben gemaakt hartelijk bedankt.  
Na de verkoopdag bereikte ons het droevige bericht dat Annie Branderhorst was overleden. Annie 
die samen met haar man Hans altijd zoveel gedaan heeft voor de kerk en de verkoopdag. Ook dit 
jaar nog! De familie wilde dat de dag doorgang zou vinden. We hebben op de dag veel aan haar 
gedacht en haar naam genoemd. Wij zijn intens verdrietig en bidden haar man, kinderen en familie 
Gods Nabijheid en Troost toe.        De verkoopcommissie. 
 

Nieuwsbrief Gereformeerde Kerk 
Sinds vorige week zondag liggen er weer exemplaren van de Nieuwsbrief van de Gereformeerde 
Kerk in de hal van de Hervormde kerk. En andersom: onze Zondagsbrief in de hal van de Geref. 
kerk.  
Een goed gebruik, dat helaas gestopt was bij het uitbreken van de eerste coronagolf in maart 
2020, wordt weer in ere hersteld!  
Ook bestaat de mogelijkheid om ons aan te melden voor de digitale uitgaven van elkaars Zondags- 
en Nieuwsbrieven. Hieronder de e-mailadressen waar u uw aanmeldingen heen kunt sturen: 
Zondagsbrief Hervormde Gemeente Nieuwendijk: zondagsbrief.hgn@gmail.com  
Nieuwsbrief Gereformeerde Kerk Nieuwendijk: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl  
 

Dankbetuiging 
Heel hartelijk bedankt voor alle belangstelling en medeleven omtrent mijn opname in het zieken-
huis en tijdens mijn revalidatie in “Altenastaete”.        Nel de Graaff-de Bok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rooster zondag 2 oktober  2022 
Voorganger   10.00 uur   Ds. C. van Andel, Amsterdam 

18.30 uur   Ds. J.A. Hoogesteger, Dussen, bediening van de Heilige Doop 
Kerkauto      Martijn van Oord, 0620735419 
Kinderoppas (’s morgens)    Mieke de Graaf en Helen van Oord 
Kinderoppas (’s avonds/Doopdienst)  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 
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