
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 4e nieuwsbrief van de 26e jaargang, d.d. 22 januari 2023   Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. C. van Andel, Amsterdam Ds. A.W.J. Theunisse, Zevenhuizen 

Ouderling van Dienst Adriaan Boogaarts Adriaan Boogaarts 

Organist                 Piet van der Meijden Peter Veen 

Koster Jan van Oord Jan van Oord 

Beamist Tim de Poorter Jannet de Rover 

Collecten Kerkvoogdij; Kerkvoogdij  (Onderho ud Gebouwen) 

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

Introïtuslied Gezang 266 Lied 308 : 1 en 3  Evang. Liedbundel 

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

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. van Andel is vanmorgen onze voorganger. Hij leest met ons Johannes 2 : 1 t/m 11 en Johannes 15 : 1 
t/m 5 en 8. Ds. Theunisse gaat in de avonddienst voor. De Schriftlezing is dan uit Mattheüs 8 : 2 t/m 13.  
Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God. 
 

Omzien naar 
Laten we bidden en meeleven met Jacqueline Westerlaken, Prinses Irenelaan 14 (4255 VK). De operatie is 
wonderwel goed geslaagd. Daar willen we vanmorgen de Heere ook voor danken. Wel komt haar herstel 
moeizaam op gang als gevolg van een longontsteking en vasthouden van vocht in haar lichaam. Verder is 
op een recente ct-scan een nieuw vlekje ontdekt in haar lies, waar inmiddels een punctie van genomen is.  
Verder bidden we voor en leven we mee met Marco Lankhaar, Rijksweg 13 (4255 GE). Marco zal a.s. woens-
dag, 25 januari, de uitgestelde operatie ondergaan in het Elisabeth- Twee Steden ziekenhuis in Tilburg. Het 
gaat om een dag opname. 
Daarnaast willen we verder ook omzien naar en bidden om Gods liefde, kracht en nabijheid voor alle ge-
meenteleden en onze naasten, jong en oud, die moeiten, ziekte, gemis en pijn ervaren. Laten we bidden en 
danken voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins! “Want waarin Hij zelf geleden heeft, 
toen Hij verzocht werd, kan Hij hen die verzocht worden, te hulp komen”. (Hebreeën 2: 18) 
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mevrouw C. Geluk- van Daalen, Rijks-
weg 109/301. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 

Jarigen (75+) 
Op dinsdag 24 januari is de heer J.C. de Pender, Rijksweg 14 (4255 GL)  jarig. De heer G.T. Hakkesteeg, 
Bentlaken 21, (4251 GS) Werkendam, hoopt woensdag 25 januari jarig te zijn; en de heer G.H. de Graaf, 
Zandsteeg 80 (4255 SJ) viert op vrijdag 27 januari zijn verjaardag; zaterdag 28 januari hoopt mevrouw C.G. 
Vonk Noordegraaf-Reijm, Hooftlanden 29, (4251 BE) Werkendam, jarig te zijn. Alle jarigen van harte gefeli-
citeerd, 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. 
 

Dienst met de beroepen predikant ds. Van den End, met koffiedrinken en ontmoeting 
In een afkondiging voor de beide diensten vandaag hoort u nader over het beroep dat in de nieuwe week zal 
worden uitgebracht op ds. J.J. van den End, uit Oudewater en Hekendorp. Volgende week zondag, 29 
januari, hoopt ds. Van den End in het midden van onze gemeente in de morgendienst voor te gaan.  



 
 

Na de kerkdienst zal er in de Ark-zaal een ontmoeting zijn met ds. Van den End en zijn gezin, waarvoor we 
u allemaal – jongeren en ouderen – van harte uitnodigen. Uiteraard is er koffie, thee en fris voor iedereen. 
We hopen en bidden om een rijkgezegende dienst en ontmoeting voor de beroepen predikant en de zijnen 
en voor ons als roepende gemeente van Nieuwendijk. 
 

Actie Kerkbalans 2023 
Afgelopen week is bij u de Kerkbalansbrief bezorgd met daarin een samenvatting van hoe onze gemeente 
er financieel voorstaat en eventueel een antwoordkaartje. De actie Kerkbalans wordt elk jaar gehouden en is 
bedoeld om het kerkenwerk dit jaar financieel mogelijk te maken. We hopen dat u het kerkenwerk ook in 
2023 ruim wilt voorzien van middelen zodat het werk door mag gaan.  
Deze week kunt u de antwoordkaartjes met uw toegezegde bijdragen weer inleveren. Wilt u zorgen dat uw 
antwoord klaarligt voor diegene die ze bij u komt ophalen? Uiteraard kunt u uw bijdrage ook direct overmaken 
naar een van de rekeningnummers die in de brief genoemd worden. Hartelijk dank voor al uw gaven! 
 

Vrijwilligers 
Aan het einde van vorig jaar hebben meerdere mensen zich aangemeld als vrijwilliger voor verschillende 
taken binnen het kerkenwerk waar we mensen voor zochten. Zo hebben we nu weer voldoende lopers voor 
de collecten en de actie Kerkbalans en de bloemengroet. Hartelijk dank voor alle hulp en steun! - De Kerk-
rentmeesters 
 

Follow Me – 12 t/m 18 jaar 
Tijdens Follow Me hebben we bijbelteksten gelezen over wat God doet in de schepping en welke betekenis 
dat heeft voor ons. In de volgende les gaat het over het 9e gebod. Dit gebod gaat over ‘eerlijk zijn’.  
De volgende keer Follow Me is op 24 januari op de bekende tijden (19:00 en 20:00 uur) en plaats. 

Jan Sterrenburg 
Géén Bijbelkring 
De Bijbelkring die eerder deze maand was verschoven naar woensdag 25 januari a.s. zal komende woens-
dag niet doorgaan. Dit uiteraard vanwege onze persoonlijke omstandigheden.  
De volgende Bijbelkring staat gepland voor woensdag 15 februari .             Jan Noordam. 
          
Radio Zonneschijn 
Donderdag 26 januari presenteert Hillebrand Dekker de uitzending van Radio Zonneschijn. De meditatie 
wordt verzorgd door Hans Crielaard. Het programma wordt vanaf 14.00 uur uitgezonden 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!) Ook kunt u een verzoek mailen naar: radiozon-
neschijn@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 altijd 
2 weken via de website kerkdienstgemist.nl (Gereformeerde kerk) terug te beluisteren!  
 

Etentje gemeente zaterdag 28 januari 2023 
Heeft u zich nog niet opgegeven voor het etentje van a.s. zaterdag? Dat kan vandaag nog. Opgave-briefjes 
liggen op de tafel in de hal van de kerk. Graag samen met het verschuldigde bedrag in een envelop in het 
gereedstaande doosje doen. (Volwassene € 10,- kinderen t/m 12 jaar € 5,-) U weet inmiddels dat de kerk en 
Ark-zaal niet meer zo hoog verwarmd kunnen worden dan voorheen en daarom raden wij u aan om een 
lekker warme trui of vest aan te doen. En natuurlijk zullen de (winterse) soepen hieraan ook meewerken. We 
hopen dat we een gezellig samenzijn hebben. We verwachten iedereen die zich heeft opgegeven om 17.30 
uur in de Ark-zaal. Heeft u vragen of wilt u graag komen maar heeft u geen vervoer? Bel dan: Janet de Vries 
(tel: 0643220633) of Corrie van Os (tel: 0640741196) 
 

Rooster   zondag 29 januari 2022 
Voorganger   10.00 uur  Ds. J.J. van den End, Oudewater en Hekendorp beroepen predikant 
      Na de dienst ontmoeting met de predikant, tijdens het koffiedrinken 

18.30 uur  Ds. J. van Dijk, Zeist 
Kerkauto     John Sanner, telefoon 06-53694230 
Kinderoppas     Mieke de Graaf en Bente de Vries    

     

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  

https://gknieuwendijk.nl/activiteiten/radio-zonneschijn/
mailto:radiozonneschijn@gknieuwendijk.nl
mailto:radiozonneschijn@gknieuwendijk.nl
http://www.hervormdnieuwendijk.nl/

