ZONDAGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 45e nieuwsbrief van de 25e jaargang, d.d. 6 november 2022 Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Ds. J. Haeck, Zeist
Ds. B.J.W. Ouwehand, Andel
Ouderling van dienst Jan de Graaf
Jan de Graaf
Organist
Nel van Gils-Temminck
Peter Veen
Koster
Jaco Vink
Jaco Vink
Beamist
Jannet de Rover
Jeroen Kiewiet
Collecten
Kerkvoogdij; Instandh. Predikantspl aats; Najaarszendingscollecte.
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtuslied
Psalm 98 : 1 en 2
Psalm 89 : 17 en 13
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.
Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God.
Tienernevendienst
Vanmorgen is er weer Tienernevendienst. Dus tieners onder de 16 jaar, die op het voortgezet onderwijs
zitten, jullie zijn zo meteen weer van harte welkom!
Peter, Rachelle en René.
Na de dienst staan koffie, thee en fris voor iedereen klaar in ‘De Ark’
Deze 1e zondag van de maand nodigen we u en jou graag van harte uit voor de ontmoeting ná deze ochtenddienst in ‘De Ark’. Ook op deze manier willen we invulling geven aan het sámen-gemeente-zijn!
Omzien naar
Laten we onze naaste Gods nabijheid toebidden en meeleven met diegenen die wachten op een operatie,
en te maken hebben met zorgen en ziekte.
“Gods weg is volmaakt, het woord van de HEERE is gelouterd, Hij is een schild voor allen die tot Hem de
toevlucht nemen”. (Psalm 18 : 31)
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Loes van der Perk-Van der Perk,
Rijksweg 98. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.
Jarigen
Op maandag 7 november zijn jarig mevrouw W. van Drunnen-Kant, Amaryllishof 2 (4255 JM) en mevrouw
C. van Elzelingen-Verschoor, Van der Steltstraat 10 (4255 HJ). Dinsdag 8 november viert mevrouw E. van
Bruchem-Van Heyst, Rijksweg 67 (4255 GG) haar verjaardag en op vrijdag 11 november mevrouw C.G. van
Tilborg-Duister, Vijverstraat 6 (4255 HG). Alle jarigen van harte gefeliciteerd; en een fijne dag met allen die
u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar toegewenst!
Contactpersoon pastoraat
Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met wijkouderling Jan de Graaf, 0183-403641
Zondag 6 november: GZB najaarszendingscollecte: Omzien naar daklozen in Colombia
De GZB-najaarszendingscollecte - deze zondag - is voor Colombia. In het centrum van Medellín, de tweede
stad van Colombia, is er een ”Straat van de zonde”, met maar liefst drie bordelen en veel daklozen. Daar
bevindt zich een kerk. Gemeenteleden geven straatbewoners aandacht, regelmatig een douche, schone
kleren en eten. Het is hun verlangen dat de ”Straat van de zonde” een plek van Gods genade mag worden.
Ook andere Colombiaanse kerken willen graag van betekenis zijn voor mensen aan de rand van de samenleving. Daarom wil de Presbyteriaanse Kerk van Colombia haar leden trainen in het helpen van deze mensen.
De GZB ondersteunt dit initiatief met zendingswerkers en geld, zodat gemeenteleden beter in staat zijn deze
kwetsbaren te bereiken met het Evangelie. Helpt u mee door royaal te geven?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de GZB: https://www.gzb.nl/najaarscollecte-colombia.

Gebedskring
Zondag 13 november is er gebedskring. We beginnen om 9:15 uur en maken gebruik van de middelste zaal.
Iedereen, jong en oud, is meer dan welkom om mee te komen bidden!
Coronamaatregelen
Naarmate de dagen korter worden loopt het aantal coronabesmettingen ook weer op. Zoals u weet zijn er
nog een aantal maatregelen van kracht:
• Er wordt grondig geventileerd, ook tijdens de diensten.
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten of als u positief test op corona.
• Voor mensen die graag afstand houden is er de anderhalve-meter-zone in de kerk. Dat zijn de banken
waar de touwtjes hangen. Het is de bedoeling om afstand te houden in dit deel van de kerk om zo
iedereen gelegenheid te geven naar de kerk te komen.
Op dit moment zijn er nog geen andere maatregelen nodig, maar de kerkenraad houdt dit scherp in de gaten
en laat u zo snel mogelijk weten als er toch maatregelen nodig zijn. Voor vragen kunt u contact opnemen
met Henk-Jan van den Ham, tel 0183-304547.
Vrijwilligers gezocht: lopers collecten
Voor het lopen collectes en brieven zijn de kerkrentmeesters op zoek naar een aantal lopers. Een aantal
keer per jaar (vaak in een vaste periode) worden zaken als de vrijwillige bijdrage en de solidariteitskas rondgebracht door lopers. Iedere wijk heeft zo'n 40 adressen, doorgaans in de buurt van waar de loper zelf woont.
Voor vragen en/of aanmelden, neem contact op met Henk-Jan van den Ham, tel 0183-304547.
Follow Me – 12 t/m 18 jaar
Denk jij bij aanbidding aan zingen, waarbij de handen in de lucht gaan en “Halleluja” wordt geroepen? Wat
is aanbidding? Dat was het onderwerp van de les op 1 november. God aanbidden is God bewonderen om
wie Hij is. Het woord ‘aanbidden’ bevat het woord ‘bidden’. Bidden = ABBA (Vader) zeggen. A – Aanbidden, B – Bedanken, B – Belijden, A - Aanroepen. Aanbidden doen we door te bidden en te zingen, maar
ook met elkaar of stil voor jezelf, in woorden en in daden. Aanbidden van God doe je dus in je hele leven.
Deze les ging over het aanbidden van God.
Dinsdag 8 november denken we na over de eigenschappen van God. God die heilig, majesteitelijk, volmaakt en zuiver is. Ben jij er weer bij? Iedere dinsdag van 19:00-19:45 voor 12-14 jaar en van 20:00-20:45
voor 15 jaar en ouder.
Jan Sterrenburg
Bijbelgesprekskring
Maandag 7 november hopen we weer een kringavond te hebben. We zijn dan vanaf 20.00 uur te gast bij
René en Anja Dekker, Buitenkade 12, Nieuwendijk.
De laatste kringavond hebben we hoofdstuk 8 afgerond en gesproken over wat voor invloed je woorden
kunnen hebben in het leven van een ander. Je bent je hier niet altijd van bewust dat een gesprek met iemand opbouwend maar ook teleurstellend kan zijn.
Voor deze avond bereiden we hoofdstuk 9 voor, waarin we zien hoe de fysieke en psychisch uitgeputte Elia
door God gevonden wordt. We kijken uit naar deze avond. Nieuwe gezichten zijn altijd welkom!
Bijbelkring over Openbaring
“Leven we in apocalyptische tijden?”, die vraag wordt regelmatig in de media gesteld. Er is zelfs een tentoonstelling onder deze titel in het Fries-museum, las ik op internet. “Apocalyse” is de naam van het laatste
Bijbelboek, het boek Openbaring, in de Griekse grondtekst. Staan in Openbaringen al die oorlogen, rampen
en catastrofen, die over deze wereld gaan, centraal; of is er een andere Boodschap die veel belangrijker
is? Ik denk het laatste! Over deze vragen willen we met elkaar op de Bijbelkring nadenken, als we het
boek Openbaring met elkaar lezen en bestuderen.
Daarom willen we iedereen van harte uitnodigen en opwekken om woensdagavond 9 november naar “De
Ark” te komen. We bespreken dan met elkaar Openbaring 1 waar de verheerlijkte Christus aan Zijn dienstknecht Johannes verschijnt. Een bijzonder gedeelte, dat gelijk het hele boek Openbaring stempelt! We maken bij de bespreking dankbaar gebruik van het goed leesbare Bijbelstudieboekje van ds. Pieter J. Lalleman, “Leeuw en Lam”, uit de Kringserie van IZB/Ark-media.
We beginnen onze kringavond om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur is iedereen welkom, en staan koffie en thee
voor u klaar.
Deze zondag liggen er kopieën van het hoofdstuk uit het boekje voor u klaar in de hal van de kerk. Neem
het mee! Beschikt u na zondag niet of een exemplaar, dan kunt u natuurlijk ondergetekende bellen.
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 ook graag onze senioren blijvend bij de Bijbelkring betrekken.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Jan Noordam, telefoon 0183-402155.

Radio Zonneschijn
Donderdag 10 november a.s. wordt Radio Zonneschijn gepresenteerd door Ria Moree en Ina Hoeke. Ds.
Nico de Lange verzorgt de meditatie.. Radio Zonneschijn wordt elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur uitgezonden via de kerkradio en de website kerkdienstgemist.nl van de Gereformeerde kerk.
Een verzoekje indienen voor een lied gaat heel gemakkelijk via dit digitale aanvraagformulier (link).
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 2 weken lang via de website terug te luisteren!
Uitzendingen vanuit de Aula van Begraafplaats “Onderlinge Hulp”
Na wat technische aanpassingen in de Aula van Begraafplaats “Onderlinge Hulp”, zijn vanaf heden de
audio-uitzendingen weer via www.kerkdienstgemist.nl te beluisteren.

Jongerendienst 13 november: ‘’Zie jij Zijn voetstappen in het zand?’’
Als christenen lopen we samen met God door het leven heen. We lopen samen met Hem over het strand,
onze voetstappen naast elkaar in het zand. Maar voel jij je op sommige momenten van je leven alleen of
eenzaam, alsof God niet bij je is? Zie jij dan nog Zijn voetstappen in het zand staan?
Spreker Pal Balogh zal ons in dit thema meenemen. De muzikale begeleiding zal door de band 4Tune verzorgd worden. Ook kan er na de dienst gezellig nagepraat worden in de Ark met een kop koffie, thee of wat
fris. We hopen je te zien op 13 november om 18:30 uur!
Dankbetuiging
GOD IS GETROUW
Dank voor zoveel aandacht aan ons 55 jarig huwelijk. Om stil van te worden, om zoveel kaarten, berichtjes
en bloemen te mogen ontvangen. Mede namens mijn vrouw, hartelijk bedankt! Ada en Coc van Noorloos.
Rooster
Voorganger
Kerkauto
Kinderoppas

zondag 13 november 2022
10.00 uur
Prop. J. Schneider, Giessen
18.30 uur
Pal Balough, Jongerendienst
Hans Branderhorst, telefoon 06-10588993
Judith van de Burgh en Esther Donkersloot

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 Jan de Graaf, 0183-403641

