
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de  47e nieuwsbrief van de 25e jaargang, d.d. 20 november 2022 Laatste zondag kerkelijk jaar 

    Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

 Voorganger Drs. A. van Kralingen, Ridderkerk Ds. B.M. van den Bosch, Linschoten 

 Ouderling van dienst Henk-Jan van den Ham Henk-Jan van den Ham 

 Organist                 Piet van der Meijden Peter Veen 

 Koster Hans van Daalen Hans van Daalen 

 Beamist Robert Udo Tim de Poorter 

 Collecten Kerkvoogdij;           Instandhouding  Predikantsplaats 

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

 Introïtuslied Gezang 116 : 1, 3, 6 en 8 Gezang 222 : 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.  
Het is vandaag de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar. Het eigene van deze zondag ligt in de spits op de 
laatste dingen, dat Jezus terugkomt om de levenden en de doden te oordelen. Dan zal Zijn Koninkrijk defini-
tief openbaar komen. Daarom zullen vanmorgen in de dienst ook de namen genoemd worden van hen die 
ons zijn voorgegaan.  
In beide diensten zal uit het Bijbelboek Openbaring gelezen en gepreekt worden. Drs. Van Kralingen leest 
met ons Openbaring 19 : 1 t/m 10. Zijn tekstkeuze is vers 9. In de avonddienst leest ds. Van den Bosch 
Jesaja 65 : 17 t/m 25 en Openbaring 21 : 1 t/m 8, met als tekst voor de verkondiging: Openbaring 21 : 5a. 
Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God. 
 

Wij noemen de namen van de gemeenteleden die ons in het afgelopen Kerkelijk Jaar ontvallen zijn 
In de ochtenddienst willen we in herinnering brengen de namen van hen die ons in het achterliggende jaar 
zijn ontvallen. In onze gebeden willen wij ons verdriet en onze hoop uitspreken voor Gods aangezicht en 
Hem dankzeggen voor hetgeen ons geschonken is in hen die ons ontvielen. Het betreft onze volgende ge-
meenteleden: 

1. Jan van der Perk, overleden 19 november 2021, in de leeftijd van 84 jaar 
2. Machiel Versteeg, overleden 10 december 2021, in de leeftijd van 88 jaar. 
3. Akkie de Boer – Reitsma, overleden op 10 januari 2022, in de leeftijd van 77 jaar. 
4. Klazina Adriana Dekker – Visser, overleden 2 maart 2022, in de leeftijd van 88 jaar.  
5. Antonetta Cornelia Sanner - Pellicaan, overleden 8 maart 2022, in de leeftijd van 87 jaar.  
6. Antje Kant – Zwart, overleden op 29 maart 2022, in de leeftijd van 88 jaar 
7. Cornelia Schouten, overleden op 03 mei 2022, in de leeftijd van 92 jaar 
8. Maria van der Stelt, overleden op 4 juni 2022, in de leeftijd van 75 jaar 
9. Goverdina van der Nat – Dekker, overleden op 27 juni 2022, in de leeftijd van 88 jaar   
10. Dirk Dekker, overleden op 16 juli 2022, in de leeftijd van 82 jaar 
11. Willy Dekker – Meyer, overleden op 16 juli 2022, in de leeftijd van 75 jaar 
12. Janna Gerrigje van de  Graaf – Matena, overleden op 27 juli 2022, in de leeftijd van 94 jaar.         
13. Dingena Helena van Gammeren- Nieuwenhuizen, overleden op 28 juli 2022, in de leeftijd van 95 

jaar     
14. Meeuwis Pruissen, overleden op 7 augustus 2022, in de leeftijd van 85 jaar 
15. Gerrit van Bruchem, overleden op 13 september 2022, in de leeftijd van 79 jaar.  
16. Johanna Cornelia Branderhorst – Nieuwenhuizen, overleden op 17 september 2022, in de leeftijd 

van 70 jaar. 
In deze dienst willen we ook in het bijzonder in de voorbede stilstaan bij de nabestaanden. Dat de Heere 
toch Zijn troost mag geven aan hen allen! 
 

Omzien naar 
Laten we bidden voor en meeleven met Jacqueline Westerlaken, Prinses Irenelaan 14 (4255 VK). Zij kreeg 
vrijdag aan het eind van de middag in het Amphia-ziekenhuis in Breda te horen dat haar dikke darm 



 
 

operatie toch geen doorgang kon vinden, omdat andere operaties voor haar uitgelopen waren. Gelukkig 
werd - onder voorbehoud - wel een nieuwe datum genoemd: woensdag 23 november.   
Verder bidden we voor en leven mee met Petra Lankhaar, Rijksweg 13 (4255 GE). Petra zal donderdag 24 
november een dikke darm operatie ondergaan eveneens in het Amphia-ziekenhuis.  
Als ook voor anderen die zorgen, verdriet, rouw en pijn dragen, bidden we Gods Zegenrijke nabijheid toe. 
“U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van be-
vrijding” (Psalm 32: 7). 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mevrouw C. Pellicaan-Slagmolen, 
Rijksweg 109 - 302. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 

Contactpersoon pastoraat 
Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met wijkouderling Jan de Graaf, 0183-403641 
 

Kerstproject KND: “Het gaat goedkomen!” 
Vandaag staat het Kerstproject van de kindernevendienst voor in de kerk. Volgende week zondag gaan we 
hiermee van start. Het thema van het project is: “Het gaat goedkomen!” Zoals u en jij kunt zien, is er een 
stervorm te zien in allerlei kleuren met allemaal verschillende kanten. In het kerstproject belichten we allerlei 
onderdelen van Gods liefde. God maakt zijn plan aan de wereld bekend. De ster laat zien dat we op heel 
veel manieren kunnen kijken, luisteren en leren van Gods liefde. Die liefde geeft kleur aan ons leven. Som-
mige vlakken lijken dichterbij dan anderen. Zo is het ook met gebeurtenissen, er zijn hoogte- en dieptepunten. 
Elke week luisteren, praten en werken we hierover. Na de preek vertellen we wat we gehoord hebben en 
laten we het beeld zien dat bij het verhaal hoort.    
 

Deuren onder de galerij 
De afgelopen zondagen hebben we de deuren onder de galerij gesloten zodat de crèche minder goed te 
horen is in de kerkzaal. De ventilatie (i.v.m. corona) van de kerkzaal is opnieuw ingesteld en gaat nu via de 
galerij, dus de deur onder aan de trap moet openblijven. Het kan soms wat tochten of koud aanvoelen 
doordat de temperatuur in de kerk omlaag gebracht is (i.v.m. de energiekosten), maar daar is helaas niets 
aan te doen. We vragen u om uw jas aan te houden als u het koud hebt. U kunt ook een ander plekje zoe-
ken in de kerk - op de ene plaats is het kouder dan op de andere. Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Henk-Jan van den Ham, tel 0183-304547. 
 

Inzage begrotingen 2023 kerkrentmeesters en diaconie 
In de komende kerkenraadsvergadering van 30 november zullen de begrotingen van 2023 van de kerkrent-
meesters en de diaconie besproken worden. Voor die tijd er gelegenheid om de concept-begroting van de 
kerkrentmeesters in te zien, vanaf nu t/m woensdag 23 november. U kunt daarvoor een afspraak maken 
met de penningmeester van de kerkrentmeesters, Wouter Donkersloot, via telefoonnummer 06-25455601.  
De concept-begroting 2023 van de diaconie ligt vanaf 22 november t/m 29 november ter inzage bij Ardy de 
Ruijter. Als u deze begroting wilt inzien dan kunt u met hem een afspraak maken, telefoon 06-40330461. 
 

Moderamen 
Woensdag 23 november 20.00  uur in het kerkgebouw. 
 

Gebedskring 
Zondag 27 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! 
 

Follow Me – 12 t/m 18 jaar 
Wie zeg jij dat Jezus is? Deze vraag uit Mattheüs 16:13-16 kan ons zomaar gesteld worden door een Mos-
lim. Welk antwoord geef je? Om een gesprek met een Moslim te voeren is het belangrijk jouw vooroordelen 
over Moslims te parkeren. Daarbij is kennis van Islam en Christendom noodzakelijk. We hebben geleerd 
wat belangrijk is in de Islam en waarin het Christendom het verschil maakt. 
Islam betekent ‘onderwerping’. Een mens moet zich onderwerpen aan de regels uit de Koran. Allah ver-
geeft en als je voldoende gehoorzaam bent geweest aan zijn regels, kun je in de hemel komen. In het 
Christendom is goed doen niet verkeerd. Maar in de hemel kom je alleen door Jezus die naar de aarde is 
gekomen om te lijden en te sterven voor mensen. Dat is genade. Genade is iets krijgen wat je niet ver-
diend. Genade maakt het verschil.  
De volgende keer (22 november) gaat het over engelen. 
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 ou-
der.             Jan Sterrenburg. 
 



 
 

Uitslag Sirkelslag 
Een aantal weken geleden hebben we met een mooie groep jongeren uit onze gemeente meegedaan aan 
Sirkelslag van de HGJB. De uitslag is binnen. We zijn helaas niet in de prijzen gevallen. We zijn op plek 18 
geëindigd van de 120 groepen jongeren die hieraan meededen, dus best een goede plek! We hebben een 
gezellige avond gehad met elkaar. De tekst die hier centraal stond was Ruth 1:16. ' Waar jij heen gaat, daar 
ga ik heen'. Wat een prachtige boodschap! 
 

Radio Zonneschijn 
Donderdag 24 november wordt Radio Zonneschijn gepresenteerd door Ria Moree en Ina Hoeke. De medi-
tatie wordt verzorgd door Betsie van Bruchem. Radio Zonneschijn wordt elke donderdagmiddag vanaf 
14.00 uur uitgezonden via de kerkradio en de website kerkdienstgemist.nl van de Geref. kerk (link).  
 

Kerstbomen verkoop 
De kampcommissie verkoopt ook dit jaar weer prachtige kerstbomen. Kom gezellig langs onder het genot 
van koffie of warme chocolademelk en zoek ondertussen uw mooiste boom uit! U heeft de keuze uit di-
verse soorten bomen. We bezorgen de boom gratis bij u thuis! Buiten Nieuwendijk vragen we een vergoe-
ding van €2,50. We verkopen dit jaar helaas geen oliebollen.  
Waar en wanneer? 

• Vrijdag 2 december 09.00 – 21.00 

• Zaterdag 3 december 09.00 – 15.00 

• Woensdag 7 december 13.00 – 21.00 

• Vrijdag 9 december 09.00 – 21.00 

• Zaterdag 10 december 09.00 – 13.00 
 

Kerstpakket actie 2022 
Ook dit jaar gaan we weer kerstpakketten uitdelen, samen met de Diaconie van de Gereformeerde Kerk. Er 
zijn mensen die het niet zo gemakkelijk hebben of een moeilijke tijd doorgemaakt hebben of misschien er 
zelf nu middenin zitten. Op deze manier willen wij als Kerk ons medeleven betuigen, en laten zien wat naas-
tenliefde is. 
U kunt de namen van die mensen aan ons doorgeven die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 
Gemeente-zijn doen we immers samen, en we kijke naar elkaar om! Wij hopen op uw medewerking om deze 
actie tot een succes te maken. 
Hieronder vindt u een antwoordstrook die u kunt invullen. Vul deze antwoordstrook helemaal in of schrijf het 
op een papiertje. U kunt het inleveren in de doos die in de hal van de kerk staat. Ook kunt u het door de 
brievenbus stoppen bij Peter den Dekker, Singel 32, of mailen naar: dendekkertjes@casema.nl. Belangrijk 
is het juist adres te vermelden. 
De uiterste inleverdatum voor de briefjes is zondag 11 december. De week voor de Kerst worden de pakket-
ten bezorgd. 
Zeker in deze tijd is het omzien naar elkaar heel belangrijk. 
De diaconie.  
 

Voor wie is het kerstpakket: 
 
Naam 
:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Adres 
:…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Rooster zondag 27 november  2022 1e Advent 
Voorganger   10.00 uur  Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam 

18.30 uur  ds. J.P. Lensen, Poederoijen. 
Kerkauto     Arno Schermers, telefoon 06-20876652 
Kinderoppas     Mieke de Graaf en Eline de Jong    

     

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 
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