ZONDAGSBRIEF
van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk
Dit is de 46e nieuwsbrief van de 25e jaargang, d.d. 13 november 2022 Voor alle data geldt D.V.
Dienst 10.00 uur
Dienst 18.30 uur
Voorganger
Prop. J. Schneider, Giessen
Pal Balogh, Jongerendienst
Ouderling van dienst Hans Geluk
Hans Geluk
Organist / muziek
Piet van der Meijden
Band 4Tune
Koster
Jan van Oord
Jan van Oord
Beamist
Jeroen Kiewiet
Tim de Poorter
Collecten
Kerkvoogdij; Diaconie; collecte tbv uitzendingen Kerkdienst Gemist
Rekeningnr. collecte NL65 RABO 0352 3534 22
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk
Introïtuslied
Psalm 134 : 1 en 3
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.
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!
Collecte kerkdienstgemist.nl
Via deze dienst kunnen mensen thuis de kerkdienst meebeleven en/of terugkijken. De jaarlijkse kosten voor
deze kerkdienstgemist.nl bedragen € 800,00 en deze kosten worden niet gedekt door ontvangsten. Om deze
post dekkend te kunnen maken heeft de kerkenraad besloten om tot het eind van het jaar drie extra collecten
te houden. Deze extra collecten zijn ingepland op 13 november, 27 november en 18 december. Deze collecten worden van harte aanbevolen!
Omzien naar
Laten we bidden en meeleven met Jacqueline Westerlaken, Prinses Irenelaan 14 (4255 VK). Na intensieve
weken van conditieopbouw heeft ze groen licht van haar behandelend chirurg in het Amphia-ziekenhuis in
Breda gekregen voor een ingrijpende dikke darmoperatie, die komende vrijdagmiddag zal plaats vinden.
Laten we verder eenieder Gods liefdevolle nabijheid toebidden en omzien naar onze naasten, die te maken
hebben met behandelingen, zorgen, ziekte en gemis.
“En wij hebben de liefde die God tot ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft,
blijft in God, en God in hem”. (1 Johannes 4: 16)
Bloemengroet
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Léonie den Dekker, Singel 32. Dit als
een teken van verbondenheid met de gemeente.
Jarige
Op donderdag 17 november is mevrouw L.J. van der Perk-Van der Perik jarig. 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 Jan de Graaf, 0183-403641
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 de Graaf: degraaf063@gmail.com of de eigen wijkouderling, en cc. aan:
zondagsbrief.hgn@gmail.com.

Beroepingscommissie
Hierbij weer een bericht vanuit de commissie. Wij kunnen mededelen dat een paar personen afgelopen
zondag zijn wezen luisteren naar een predikant die wij als commissie op het oog hebben. Deze week zijn
andere leden van de commissie nogmaals luisteren. Wilt u de desbetreffende predikant en de commissie
leden meenemen in uw gebed? Laten we ook bidden met elkaar, dat we spoedig een nieuwe herder en leraar mogen verwelkomen.
Zendingscommissie
Beste trouwe kaarten en postzegel spaarders; bedankt voor jullie inzet!
Graag willen we aandacht vragen voor het volgende; Er worden nog veel dubbele kaarten ingeleverd, hier
kunnen wij helaas niets mee hoe mooi ze soms ook zijn. Na het legen van de bakken moeten we daarom
deze kaarten alsnog weggooien omdat deze niets opleveren, dit zijn namelijk geen echte ansichtkaarten.
De laatste keer ging dit om zo’n 90% van de kaarten (dit zijn voornamelijk felicitatie- en kerstkaarten).
De kaarten die men wel kan gebruiken zijn de echte ansichtkaarten, dit zijn de kaarten met aan de ene kant
een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en frankering.
Zou u de dubbele kaarten niet meer in de bak willen doen? Alvast heel hartelijk bedankt.
Oppas
Ieder zondagochtend is er oppas in de kerk aanwezig. Altijd erg leuk om te doen! Voor volgend jaar ben ik
nog op zoek naar nieuwe oppas. Vind u of jij het leuk om op te passen - ongeveer iedere 6-8 weken - laat
het dan vooral weten. Pas je al jaren op en wil je er mee stoppen, laat dit dan a.u.b. ook weten vóór het
nieuwe jaarrooster weer uitkomt!
Chantal Seshie (Chantal_swart5@hotmail.com)
Follow Me – 12 t/m 18 jaar
Vanuit een bekend lied uit Opwekking (609 U bent heilig) hebben we gesproken over de heiligheid
van God. De tieners dachten bij een heilige God aan verhevenheid en afstand. En daar zit wat in,
want God is niet met iets of iemand te vergelijken. En toch overbrugt God die afstand door Jezus. In
Jezus wil Hij ook ons heiligen. De tieners kenden het woord ‘heilig’ vanuit de kerkdienst, maar
hadden er nooit over doorgesproken. En dat is precies de bedoeling van Follow Me. Met elkaar
doorpraten over wat te maken heeft met het christelijk geloof!
De volgende keer (15 november) gaat het over Islam vanuit het perspectief van de vraag die Jezus
stelt aan Petrus: ‘Wie ben ik voor jou?’ Lees Mattheüs 16 vers 13-16 maar vast door.
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.
Radio Zonneschijn
Donderdag 17 november wordt Radio Zonneschijn gepresenteerd door Mieke de Graaf en Ans van Drunnen-van Drunnen. Laatstgenoemde zal ook de meditatie verzorgen. Het programma begint om 14.00 uur
en is te beluisteren via de kerkradio en de website kerkdienstgemist.nl (Gereformeerde kerk, Nieuwendijk)
Alpha-cursus in januari 2023 van start
Achter de schermen zijn we alweer druk bezig om te gaan starten met de Alpha cursus. Wat houdt deze
cursus in ... Tijdens de Alpha cursus behandelen we diverse onderwerpen om kennis te maken en te verdiepen in het Christelijk geloof. Aan de hand van filmpjes praten we met elkaar verder en dieper over de
onderwerpen die worden besproken. Gezellig in een huiselijke sfeer praten over gebeurtenissen in je dagelijks geloofsleven
Vanaf maandag 9 januari willen we starten om 17.30 tot 21.30. De cursus zal 12 maandagen bevatten; de
laatste avond hebben we een leuk slot met elkaar.
Lijkt je dit wat?? Geef je dan op bij het Alpha-team: Arno en Marina Schermers, Janie Scholte of Anne-Marie de Ruiter.
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Voorganger
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zondag 20 november 2022 Laatste zondag van het Kerkelijk Jaar
Drs. A. van Kralingen, Ridderkerk
Ds. B.M. van den Bosch, Linschoten.
P. den Dekker, telefoon 0183-409187
Chantal Seshi en Léonie den Dekker

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

