
 

      

  

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. 27 november 2022, 1e Adventszondag 

    Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

 Voorganger Prop. J.W. Sterrenburg, H.-Giesd. Ds. J.P. Lensen, Poederoijen 

 Ouderling van dienst Leen de Rover Leen de Rover 

 Organist                 Peter Veen Miranda Temmink 

 Koster Wim Boterblom Wim Boterblom 

 Beamist Tim de Poorter Jannet de Rover 

 Collecten Kerkvoogdij; Diaconie; collecte tbv. uitzendingen Kerkdienst Gemist 

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

 Introïtuslied Psalm 40 : 1 Psalm 56 : 4 

 
 
Gebedskring 
Vandaag is er voorafgaande aan de ochtenddienst Gebedskring. We maken gebruik van de middelste zaal 
en beginnen zoals altijd om 9.15 uur. Iedereen, jong en oud, is van harte uitgenodigd! 
 

Bij de diensten 
Iedereen van harte welkom in de beide erediensten op deze 1e Adventszondag! Mensen in de kerk en zij 
die thuis met ons verbonden zijn. In het bijzonder een warm woord van welkom aan onze gasten. 
‘Onze’ catecheet, proponent J.W. Sterrenburg gaat vanmorgen voor in de ochtenddienst en leest met ons 
Jesaja 65 : 17-25 (OT) en Lukas 1 : 26-38 (NT). In de preek staan de verzen 34 en 38 centraal: “Geloven is 
je laten inweven in het leven van Jezus”. In de avonddienst heeft ds. Lensen als Schriftlezing gekozen voor 
Johannes 1 : 1 t/m 5. Met als thema van de verkondiging: “Wiens Woord heeft gezag bij jou?”.  
Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God. 
 

Collecte KerkdienstGemist.nl 
Via deze dienst kunnen mensen thuis de dienst 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 collectes 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). De geplande 
operatie, waarbij een tumor samen met het rechterdeel van haar dikke darm zou worden verwijderd, is ge-
bleven bij een kijkoperatie nadat uitzaaiingen in haar buik waren aangetroffen. Haar behandeling zal nu eerst 
gericht zijn op chemokuren.  
Verder bidden en leven we mee met Petra Lankhaar, Rijksweg 13 (4255 GE). Haar operatie is geslaagd. 
Petra verblijft nog een week in het Amphia-ziekenhuis in Breda, daarna moet zij nog verder thuis herstellen.  
Ook bidden we voor een iedereen die te maken heeft met zorgen, verdriet en ziekte bidden we Gods liefde-
volle nabijheid toe. “Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft” (Filippenzen 4 : 13). 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mevrouw A.L. de Graaf – Van der Stelt, 
Karnemelksesteeg 1. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 

Jarigen 
Op zondag 27 november is mevrouw M.J. Boogaarts – Van Wijngaarden, Buitendijk 25 (4255 GT), jarig. 
Mevrouw E. Hoeke – Van Andel, Vijverstraat 38 (4255 HG), viert woensdag 30 november haar verjaardag.    
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.  
 

Kerkenraad 

Woensdag 30 november 19.30 uur in het kerkgebouw. 
 

Tienernevendienst 
Volgende week zondag (4 december) 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. 
 

Knutselclub woensdag 30 november 
A.s. woensdagmiddag 30 november is het weer Knutselclub! Het begint om 14.00 uur. We hebben al weer 
iets leuks bedacht om te gaan maken. Hopelijk zien we je dan.  
Groetjes van Annemarie, Judith en Marleen 
 

Follow Me – 12 t/m 18 jaar 
Wat waren de jongeren enthousiast over het onderwerp ‘engelen’! Bij een engel wordt vaak gedacht aan een 
wit licht en vleugels. De Bijbel beschrijft engelen op verschillende manieren. Vleugels of wit licht zijn niet per 
definitie kenmerkend voor engelen. 
Als engelen aan mensen verschijnen, is dat meestal mensvormig (Genesis 18 : 2, 32 : 24). Er zijn ook groe-
pen engelen met een specifieke taak zoals Cherubim (waak-engelen bij de Ark van het verbond en bij de 
ingang van het paradijs) en Serafim (vuur-engelen die God aanbidden rondom de troon). 
Mogelijk ken je ook ‘gevallen engelen’ die de duivel aanbidden. 
Er zijn engelen om ons heen, maar we zien ze niet. Ze verschijnen aan mensen als God ze naar de voor ons 
zichtbare werkelijkheid stuurt. Als God het wil, worden ze zichtbaar en herkenbaar. 
De volgende keer (29 november) blijven we nog even in de ‘engelensfeer’. We lezen het Bijbelgedeelte uit 
de preek van zondagmorgen waarin de engel Gabriël aan Maria verschijnt (Lukas 1 : 26 - 38). Vervolgens 
spelen we, op jullie verzoek, een spel (wie/wat ben ik?) zoals we in het filmpje hebben gezien. En we be-
spreken verschillende feiten en fabels over engelen (werkboek pagina 23). 
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 28 november hebben we onze volgende kringavond. We zijn dan om 20.00 uur te gast bij Marleen 
Kiewiet, Singel 68, Nieuwendijk en hopen (de vragen van) hoofdstuk 9 over “Door God gevonden” n.a.v. de 
geschiedenis van Elia in 1 Koningen 19 te behandelen. Ook ‘nieuwe’ gezichten hartelijk welkom! 
 

Ontmoetingsochtend Jan Biesheuvel Dijkhuis 
Op dinsdag 29 november a.s. is de maandelijkse ontmoetingsochtend in het Jan Biesheuvel Dijkhuis. Ds. 
Nico de Lange en Jan Noordam geven om beurten leiding aan deze bijeenkomsten. Deze dinsdagmorgen 
mag laatstgenoemde de bijeenkomst weer verzorgen. We beginnen om 10.00 uur. Alle bewoners van het 
Dijkhuis zijn weer van hartelijk welkom! De koffie en thee staan tegen de klok van 10 weer voor u klaar! 
 

Radio Zonneschijn 
Donderdag 1 december wordt Radio Zonneschijn gepresenteerd door Hillebrand Dekker. De meditatie wordt 
verzorgd door Hans Crielaard. Radio Zonneschijn wordt elke donderdagmiddag vanaf 14.00 uur uitgezonden 
via de kerkradio en de website kerkdienstgemist.nl van de Geref. kerk (link).  
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 kerkdienstge-
mist.nl (van de Geref. kerk) terug te luisteren!  
 

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 diverse 
soorten bomen. We bezorgen de boom gratis bij u thuis! Buiten Nieuwendijk vragen we een vergoeding van 
€2,50. We verkopen dit jaar helaas geen oliebollen.  
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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 
 

Kinderkerstfeest 2022 
Kom jij ook naar het Kinderkerstfeest? Thema: ”Bewaar het in je hart”.  
Waar? Hervormde Kerk, Nieuwendijk. Wanneer? Zaterdag 17 december. Hoe laat? 18.30 uur. 
 

Herdertjestocht 2022 
Weet u het nog? In 2016 en 2018 werd er in Nieuwendijk een Herderstocht georganiseerd. 
Gemist? Grijp dan uw kans! Want dit jaar is er weer een Herderstocht! 
Wanneer? Op woensdag 21 december kunt u starten tussen 18.30u en 20.00u bij de Hervormde Kerk. 
Voor wie? Iedereen: jong en minder jong, kinderwagen- en rolstoel toegankelijk. 
Deelname is gratis, maar er staat een fooienpot. 
Eindpunt! De Herderstocht eindigt bij de Gereformeerde kerk. Voor en in de kerk is een Kerstmarkt 
voor Goede Doelen. 
Nieuwsgierig geworden? Volgende week vind u nog meer informatie op de Zondagsbrief! 
En nu? Snel de datum noteren! Want: dit wil je echt niet missen! 
De Herderstocht wordt georganiseerd vanuit de samenwerking tussen de Hervormde Gemeente,  
de Gereformeerde Kerk en de Regenboogschool. Veel verenigingen verlenen hun medewerking en  
Arie van der Stelt is sponsor; waarvoor hartelijk dank! 
 

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 kijken 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  4 december  2022 2e Advent 
Voorganger   10.00 uur Ds. A. Groeneveld, Lunteren  

18.30 uur Drs. A. van Kralingen, Ridderkerk 
Kerkauto    T. Duyzer, telefoon 06 - 14010539   
Kinderoppas    Bianca Hoeke en Helen van Oord      

     

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, 0183-403641On 
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