
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 3e nieuwsbrief van de 26e jaargang, d.d. 15 januari 2023   Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. P.J. Droogers, Werkendam Ds. B.M. van den Bosch, Linschoten 

Ouderling van Dienst Arno Schermers Arno Schermers 

Organist                 Nel van Gils-Temminck Miranda Temmink 

Koster Jaco Vink Jaco Vink 

Beamist Robert Udo Tim de Poorter 

Collecten Kerkvoogdij; Diaconie Kerkvoogdij; Diaconie 

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

Introïtuslied Gezang I : 1, 6 en 7 (Morgenzang) Lied 452 : 1 en 2 (bundel Weerklank) 

 
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.  
Ds. Droogers gaat in de morgendienst voor. Hij leest met ons Jesaja 5 : 1 t/m 7 (OT) en Lukas 13 : 1 t/m 9 
(NT). Zijn tekstkeuze: vers 8 (midden) … “Uitstel”….  Ds. Van den Bosch is ’s avonds onze voorganger. De 
Schriftlezingen zijn uit 1 Koningen 17 : 17 t/m 24 (OT) en Lukas 7 : 11 t/m 17 (NT). De verkondiging is naar 
aanleiding van Lukas 7 : 11 t/m 17.  
Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God! 
 

Tienernevendienst 
Vandaag is er weer Tienernevendienst. Dus tieners onder de 16 jaar op het voorgezet onderwijs, jullie zijn 
zo meteen weer van harte welkom!         Peter, Rachelle en René 
 

Omzien naar 
Laten we bidden en meeleven met Jacqueline Westerlaken, Prinses Irenelaan 14 (4255 VK).  Zij krijgt maan-
dagmorgen in het Amphia-ziekenhuis in Breda een ingrijpende en risicovolle darmoperatie, waarbij niet alleen 
de tumor samen met het rechterdeel van haar dikke darm, maar ook de uitzaaiingen in haar buik die tijdens 
een vorige operatie zijn aangetroffen, zullen worden verwijderd.  
Verder willen we eenieder Gods onmisbare nabijheid toebidden en meeleven met allen die te maken hebben 
met benauwdheden, ziekte en verdriet.  
Wij mogen lezen in: Psalm 32 : 7: “U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, 
U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding”. 
 
Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mevrouw A. Boterblom-van der Stelt, 
Anemoonstraat 16. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 

Jarigen (75+) 
Op zondag 15 januari is de heer H. van der Stelt, Zandsteeg 65 (4255 SG) jarig. Mevrouw J. Boer-Vink, 
Rijksweg 109-106 (4255 GH), viert op maandag 16 januari haar verjaardag en dinsdag 17 januari hoopt 
mevrouw A.L. de Graaf-van der Stelt, Karnemelksestreeg 1 (4255 EA), te verjaren. 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 
 

Beroepingswerk 
Afgelopen woensdagavond is er een gemeenteavond gehouden waarin de beroepingscommissie bekend 
heeft gemaakt dat zij ds. J.J. van den End, uit Oudewater/Hekendorp, voorgedragen voor een beroep. Tij-
dens de gemeenteavond is er gestemd over deze voordracht en de verplichte twee-derde meerderheid is 
ruimschoots behaald. Tot vrijdag 20 januari jl. was er de mogelijkheid om bezwaren in te dienen tegen de 
gevolgde beroepingsprocedure. Kort daarna hopen we het beroep op ds. van den End officieel uit te brengen. 
Over de kennismaking volgt later bericht.       De Kerkenraad. 



 
 

Kerkenraad 
Op woensdag 18 januari is er kerkenraadsvergadering om 19.30 uur in het kerkgebouw. 
 

Actie Kerkbalans 2023 
De komende weken wordt de actie Kerkbalans 2023 gehouden. Deze actie wordt elk jaar gehouden en is 
bedoeld om geld in te zamelen om het kerkenwerk dit jaar financieel mogelijk te maken. De komende week 
wordt er een brief bij u bezorgd met daarin een samenvatting van hoe onze gemeente er financieel voor 
staat. We hopen dat u het kerkenwerk ook in 2023 ruim wilt voorzien van middelen zodat het werk door kan 
gaan.             De Kerkrentmeesters 
 

Gebedskring 
Zondag 22 januari is er gebedskring. We beginnen om 9:15 uur en maken gebruik van de middelste zaal. 
Iedereen, jong en oud, meer dan welkom om mee te komen bidden!   
 

Follow Me – 12 t/m 18 jaar 
Op de eerste keer in het nieuwe jaar dat de Follow Me groepen bij elkaar zijn geweest hebben we gesproken 
over de schepping en hoe we daar als mensen mee omgaan. Aankomende dinsdag gaat het opnieuw over 
de schepping en focussen we op de plaats van de mens in de schepping.  
De volgende keer Follow Me is op 17 januari op de bekende tijden en plaats.      Jan Sterrenburg. 
 

Bijbelgesprekskring 
Komende woensdag 18 januari hopen we als kring weer bij elkaar te komen. Dit keer zijn we te gast bij 
Annemarie Goedhart. We starten om 20.00 uur. De vorige keer hebben we met elkaar gekeken naar de 
gedachten en beweegredenen van Elia om zijn opdracht niet uit te voeren. Daarbij ook naar ons eigen leven 
hoe wij  het er vanaf brengen en welke keuze s we maken. Woensdag hopen we de bijbehorende vragen 
van hoofdstuk 10 te bespreken. Zoals iedere keer bij onze kring hebben we altijd  stoelen over voor nieuwe-
lingen. Weet je welkom! 
 

Radio Zonneschijn 
Donderdag 19 januari a.s. wordt Radio Zonneschijn gepresenteerd door Ria Moree en Ina Hoeke. De medi-
tatie wordt verzorgd door Betsie van Bruchem. Vanaf 14.00 uur kunt u luisteren naar dit verzoekplatenpro-
gramma via de kerkradio en de website kerkdienst-gemist.nl (Gereformeerde kerk, Nieuwendijk).  
Een verzoekje indienen voor een lied gaat heel gemakkelijk via dit digitale aanvraagformulier (link!). Hier 
vindt u ook de lijst met geestelijke liederen, waaruit één of meer keuzes kunt maken. Ook kunt u een verzoek 
mailen naar: radiozonneschijn@gknieuwendijk.nl. Verder staan er op de bekende plaatsen bussen waarin u 
een schriftelijk verzoek kunt deponeren. Uw aanvraag moet maandag 16 januari vòòr 17.00 uur binnen zijn.  
 

Etentje gemeente op zaterdag 28 januari 2023 
In deze donkere tijd van het jaar gaan we een gezellig etentje organiseren en wel op zaterdag 28 januari, 
aanvang 17.30 uur, in de Ark-zaal. We gaan dan verschillende (winterse) soepen voor u koken, er zal heerlijk 
vers gebakken brood zijn, vleeswaren en kaas. Ook een toetje zal niet ontbreken. Onderling contact is be-
langrijk en samen eten is de leukste en lekkerste manier om het ‘gemeente-zijn’ te bevestigen. De kosten 
zijn voor een volwassene € 10,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 5,-. De opgave-briefjes liggen op de tafel in 
de hal van de kerk. En bij de rondzendmail van deze Zondagsbrief, is ook een digitaal formulier bijgevoegd! 
Bij deelname deze graag ingevuld, samen met het verschuldigde bedrag, in een envelop in het gereed-
staande doosje deponeren. Dit kan t/m zondag 22 januari. Heeft u vragen of wilt u graag komen maar heeft 
u geen vervoer? Bel dan: tel: 0643220633 (Janet de Vries) tel: 0640741196 (Corrie van Os).  
 

Dankbetuiging 
Dick en Henny de Ruiter, Singel 18, bedanken iedereen voor de vele felicitaties en de belangstelling met hun 
55- jarig huwelijk   
 
Rooster   zondag 22 januari 2022 
Voorganger   10.00 uur  Ds. C. van Andel, Amsterdam 

18.30 uur  Drs. A. van Kralingen, Ridderkerk 
Kerkauto     Hans Branderhorst, telefoon 06-10588993 
Kinderoppas     Leonie den Dekker en Guus de Ruyter    

     

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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