
 

      

  

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

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk 
 

Dit is de 5e nieuwsbrief van de 26e jaargang, d.d. 29 januari 2023   Voor alle data geldt D.V. 

  Dienst 10.00 uur Dienst 18.30 uur 

Voorganger Ds. J.J. van den End, Oudewater Ds. J. van Dijk, Zeist 

Ouderling van Dienst Wouter Donkersloot Wouter Donkersloot 

Organist                 Piet van der Meijden Peter Veen 

Koster Jan van Oord Jan van Oord 

Beamist Jannet de Rover Jeroen Kiewiet 

Collecten Kerkvoogdij; Kerkvoogdij (Instandh. Predikantsplaats) 

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

Introïtuslied Gezang 93 : 1 en 3 Psalm 95 : 1 en 2 

 
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. J.J. van den End, de beroepen predikant, is vanmorgen onze voorganger. Hij leest met ons Jesaja 25 : 
6 t/m 9 en Lukas 13 : 22 t/m 30. Tekst voor de preek is Lukas 13:24a: “Strijd om binnen te gaan door de 
nauwe poort."  In de avonddienst gaat ds. J. van Dijk voor. De Schriftlezingen zijn uit Jesaja 2 : 1 t/m 5, Joël 
2 : 28 t/m Joël 3 : 2 en 9 t/m 14. De verkondiging is naar aanleiding van Joël 3 : 9 en 10a (kerntekst). 
Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God! 
 

Beroepingswerk ds J. J. van den End 
Deze zondag gaat ds J.J. van den End voor in de ochtenddienst. Hij heeft een beroep ontvangen van onze 
gemeente en heeft dat nu in overweging. Na de dienst is er gelegenheid om kennis te maken met ds Van 
den End en zijn gezin. Iedereen van harte welkom in de Ark-zaal! Uiteraard is er koffie, thee en fris. 
Wie zondag niet in de kerk kan zijn óf op een later tijdstip (schriftelijk!) wil reageren in de richting van ds Van 
den End, zijn (adres)gegevens zijn: ds J.J. van den End, Laan van Snelrewaard 13, 3425 ER Snelrewaard, 
e-mail: jjvandenend@solconmail.nl  
 

Omzien naar 
Laten we bidden en meeleven met: 
- Mevr. L. Stolk-Lievaart, v.d. Steltstraat 3 (4255 HH). Lenie heeft een vervelende val gemaakt, en daarbij 
kneuzingen en een gebroken arm opgelopen, ze is thuis herstellende. 
- Marco Lankhaar, Rijksweg 13 (4255 GE). De operatie van Marco is gelukkig goed verlopen. 
- Jacqueline Westerlaken, Prinses Irenelaan 14 (4255 VK). Jacqueline mocht afgelopen woensdag thuisko-
men vanuit het Amphia-ziekenhuis in Breda. Haar herstel zal heel veel tijd vergen. De dankbaarheid is groot, 
mede omdat er in de lymfklier in haar lies geen uitzaaiingen zijn aangetroffen.  
Wij dragen al onze gemeenteleden, jong en oud, op aan onze Hemelse Vader. Waar er zorgen, ziekte, angst 
en verdriet is, bidden we Gods liefde, kracht en nabijheid toe. 
“Maar wie drinkt van het water dat Ik hem of haar zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar 
het water dat Ik hem of haar zal geven, zal in hem of haar een bron worden van water 
dat opwelt tot in het eeuwige leven”. Johannes 4 : 14.  
 

Bloemengroet 
De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Jacqueline Westerlaken, Prinses Ire-
nelaan 14. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente. 
 

Jarigen (75+) 
Op maandag 30 januari a.s. is mevrouw N. den Dekker-de Rade, Amaryllishof 4 (4255 JM), 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 
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Gebedskring 
Zondag 5 februari 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. 
 

Jongerendienst 5 februari 2023: “Godfidence” Confidence in God 
Vertrouwen in God? Dat kan een moeilijke, zelfs onmogelijke, opdracht zijn. De bijbel heeft er genoeg over 
te zeggen. Kan jij loslaten en vertrouwen in God? In Hebreeën 11 gaan vele geloofshelden ons voor en staan 
veel voorbeelden. Vaak kregen deze geloofshelden tegenslag en werden zij aardig op de proef gesteld. Zij 
waren niet perfect. Hun geheim was dat zij trouw bleven aan God en God trouw bleef aan hen. Wanneer haal 
jij kracht uit je vertrouwen in God? Hierover zal het gaan tijdens de jongerendienst. Ds. Evert Meijer zal ons 
meenemen in dit thema, op zondag 5 februari om 18.30 uur. Hopelijk tot dan! 
 

Actie kerkbalans 2023 
De afgelopen twee weken is de actie kerkbalans gehouden. In de achterliggende week zijn de antwoord-
kaartjes weer bij u opgehaald. In een aantal gevallen hebben degenen die de kaartjes ophalen u gemist; in 
dat geval kunt u uw antwoordkaartje in de brievenbus van de kerk doen. Hartelijk dank voor al uw (toege-
zegde) gaven! 
 

Bijbelgesprekskring 
Maandag 30 januari hopen we weer een kringavond te hebben. We zijn dan te gast bij Judith van den Burght,  
Ippelseweg 10, en gaan verder in ons boekje over Elia; inmiddels zijn we bij hoofdstuk 11 aangekomen. 
Laten we proberen het Bijbelgedeelte en het hoofdstuk door te lezen en vast naar de vragen te kijken, zodat 
we daar ook vast een idee over hebben. We hopen op een leerzame avond! 
 

Follow Me – 12 t/m 18 jaar 
Wie is eerlijk? Niemand eigenlijk. Iedereen spreekt wel eens niet de waarheid. Tijdens de laatste Follow Me 
stond het 9e gebod centraal. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Komende dinsdag denken 
we nog één keer na over ‘eerlijk zijn’. De volgende Follow Me is op 31 januari, op de bekende tijden (19:00 
en 20:00 uur) en plaats.                          Jan Sterrenburg 
 

Gesprekskring Jan Biesheuvel Dijkhuis 
Dinsdag 31 januari leidt ds. Nico de Lange, van de Gereformeerde Kerk, de Gesprekskring in het Dijkhuis. 
Hij zal het Bijbelboek Jona behandelen. Aanvang 10.00 uur. Alle bewoners zijn hartelijk welkom.  
 

Radio Zonneschijn 
Donderdag 2 februari a.s. wordt Radio Zonneschijn gepresenteerd door Ria Moree en Ina Hoeke. De medi-
tatie wordt verzorgd door Jan Noordam. Hij zal in zijn overdenking aansluiten bij de herdenking van de Wa-
tersnoodramp, die 70 jaar geleden ook Nieuwendijk trof.   
Het programma wordt vanaf 14.00 uur uitgezonden via de kerkradio en de website kerkdienst-gemist.nl (Ge-
reformeerde kerk, Nieuwendijk). Uitzending gemist? Elk programma van Radio Zonneschijn is altijd 2 weken 
via de website kerkdienstgemist.nl (Gereformeerde kerk) terug te luisteren!  
 

Bowlen met de tieners 
Hoi allemaal. Samen met de Ichthus Gemeente in Sleeuwijk hebben we een leuke activiteit op de planning 
staan. 17 Februari willen we met de tieners gaan bowlen. Dus, ben jij tussen de 10 en 18 jaar, ga dan gezellig 
mee! We vragen hiervoor wel een bijdrage van € 7,00 per persoon, met een maximum van € 12,50 per 
familie. De tijd hoor je nog. Lijkt het jou leuk om mee te gaan? Geef je dan snel op! Dat kan door een appje 
te sturen naar Marleen---> 06-10087946. Wel graag voor 6 februari.  En neem gezellig iemand mee! We 
hopen op veel aanmeldingen. Groetjes, Carla en Marleen. 
 

 
Rooster   zondag 5 februari  2022 
Voorganger   10.00 uur Ds. A. Groeneveld, Lunteren voorbereiding Heilig Avondmaal 

18.30 uur Ds. E. Meijer, Werkhoven Jongerendienst   
Kerkauto    Arno Schermers, telefoon 06-20876652 
Kinderoppas    Bianca Hoeke en Jannie Nederveen    

     

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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