
Nieuwsbrief 

De dienst van deze zondag 
Aanvang:  10:oo uur 
Lezing:   Oude Testament:  
  Genesis 1: 1 – 5, 26 – 31 
 Evangelielezing: Johannes 1: 1 - 5 
Liederen:  Morgenlied: lied 288 
 Intochtslied: lied 121: 1 en 4 
 Lied 834: 1 
 Lied 834: 2 en 3 
 Lied: 19: 3 

Kinderlied: Als je geen liefde hebt voor 
elkaar (Evangelische Liedbundel 422) 

 Lied 513 
 Lied 318 
 Lied 826 
 Slotlied: Lied422 
 Zegen, gezongen Amen 
 
Voorganger:    Ds. E. Fockens, Terheijden 
Organist: Karin van Andel  
Kosters/camera: Kees Heijstek en Dick de Peuter 
 Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.  
Collecten: NL78 RABO 0301505012  

ovv extra collecten 
 1e Onderhoud gebouwen 
 2e Algemeen kerkelijke arbeid 
  

De dienst van zondag 7 
augustus 
Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger:     Ds. N. de Lange 
Organist: Pieter Jan Lukas  
Kosters/camera: Rick Ippel en Gert Oldenburg 
 

Wij lezen met BijbelBasics… 
lezen we over hoe het Jacob vergaat in Haran en zijn 
vrouwen Lea en Rachel (Genesis 29:14-30) 
 

De bloemen 
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag 
naar   familie   van den Berg, Heistraat 5. 

 

Wij gedenken 
Op woensdag 13 juli 2022 overleed Elly de Jonge - de 
Graaf in de leeftijd van 69 jaar. Elly was de echtgenote 
van Jan de Jonge. Op donderdag 21 juli is afscheid van 
Elly genomen in een viering in de aula van Crematorium 
Tilburg. In de dienst van 31 juli gedenken we haar naam. 
Na het gedenken luisteren we naar het lied: Going Home 
van Sissel Kyrkjebø 

Bericht van overlijden 
Op zaterdag 23 juli 2022 overleed Stienie Hoeke - van den 
Heuvel in de leeftijd van 83 jaar. Stienie was sinds 2017 
weduwe van Johannes Hoeke. De afscheidsdienst is 
afgelopen vrijdag in deze kerk gehouden. In de dienst op 
zondag 7 augustus staan we als gemeente stil bij het 
overlijden van Stienie Hoeke. 

 

Om een moment bij stil te staan: 
Gebed om een geest van soberheid 
 
Geef ons, God, een geest van soberheid die ons leven 
mag beheersen: 
 dat wij onthecht zijn aan onszelf,  
ons eigen leven niet willen bezitten,  
of wegzinken in zelfgenoegzaamheid;  
ons hart niet isoleren voor anderen of voortdurend bezig 
zijn met onszelf;  
dat liefde voor onszelf geen egoïsme wordt en zelfrespect 
geen arrogantie of hoogmoed.  
 
Geef ons, God, een geest van soberheid die ons laat zien 
hoe ons leven uit U voortkomt en een gave is;  
die ons doet geloven dat niemand leeft of sterft voor 
zichzelf,  
die ons de hoop geeft dat voor U geen enkel leven voor 
niets is;  
die in ons het verlangen oproept naar U, God,  
aan Wie alles toekomt.  
 
Geef ons, God, een geest van soberheid in onze omgang 
met elkaar,  
in alles wat we zeggen en doen, 
 in onze opvoeding van kinderen,  
in het gebruik van het goed der aarde, i 
n de besteding van ons bezit,  
in ons dagelijks gedrag, 
 in ons spreken over U.  
 
Geef ons, God, dat wij zo innerlijk onthecht zijn dat wij 
onszelf onbelemmerd kunnen geven en daardoor gevoed 
worden 
in ons verlangen naar U. 
  
Paul Bruggerman en Gerard Zuidberg 

Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte 

van onze diensten en het nieuws in en rond onze 

gemeente. De kerkenraad wenst u en jou een 

gezegende dienst toe.  

 

 
 Zondag 31 juli 2022 

 



Mededelingen 
 

Breicafé 
Het breicafé houdt vakantie van 21 juli tot en met 11 
augustus. Vanaf donderdag 18 augustus is iedereen weer 
van harte welkom tussen 13.30 en 16.00 uur. 
 

Radio Zonneschijn:                
Donderdag 4 augustus word de uitzending verzorgd door 
Jan Noordam en Jacqueline Westerlaken. 
Team Radio Zonneschijn.  
 

ZWO organiseert een eet activiteit op 8 
oktober 2022 
Op 8 oktober 2022 organiseert de ZWO een gemeente 
avond en willen we met elkaar wat gaan eten. De 
opbrengst van het eten zal geheel ten goede komen aan 
het jaardoel van de ZWO. 
 
Wanneer: 8 oktober 2022 om 18:00 uur  
Waar: Gereformeerde kerk  
Kosten: 12,50 euro (volwassenen) of 7,50 euro (kinderen) 
Aanmelden: Aanmelden is mogelijk door onderstaand 
strookje in te leveren bij: Kafappel 13 of Dirkappel 16 of 
door een mail te sturen naar: Erik Onvlee: 
erikonvlee@hotmail.com 
 
Uw hulp is welkom 
U kunt zich voorstellen dat een maaltijd voor misschien 
wel 100 personen een enorme organisatie is. Dit kunnen 
wij dan ook niet alleen. Wie wilt ons meehelpen om deze 
maaltijd tot een succes te laten worden? Alle hulp is van 
harte welkom. 
 
Daarnaast zult u zich misschien afvragen hoe we die 
enorme hoeveelheid eten gaan klaarmaken voor zoveel 
mensen. Ook daar hebben we jullie hulp bij nodig. Het 
idee is dat velen van ons een gerecht gaan maken voor 
een x-aantal personen. Dit kan een voorgerecht, 
hoofdgerecht of nagerecht zijn. Meer gerechten mag 
natuurlijk ook. Een ieder maakt zijn/haar favoriete 
gerecht. Als organisatie coördineren wij het geheel. 
Zodoende wordt het een enorm buffet met vele 
verschillende specialiteiten. De kosten voor het maken 
van uw gerecht worden na overleg vergoed door de 
organisatie. (wij als organisatie hopen natuurlijk dat u uw 
declaratie laag houdt, zodat er een groter bedrag 
overschiet voor het goede doel). 
Hebt u of jij een specialiteit en wilt u er ook anderen van 
laten genieten en proeven? Dan is dit de ultieme kans. 
Vul alleen even onderstaand strookje in, zodat we weten 
wie wat maakt. Alvast bedankt voor jullie hulp! 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen 
met: Erik Onvlee: erikonvlee@hotmail.com of via 06-
10863600 
 

 
 
 

Aanmeldstrook ZWO 
Ik wil graag mijn 
overheerlijke……………………………………………………………
maken voor…………… personen 
Dit betreft een Voorgerecht / Hoofdgerecht / Nagerecht 
Naam:……………………………………………………………………
……………… 
Telefoonnummer:……………………………………………………
……………… 
 

Aanmeldformulier eet activiteit op 8 oktober 
Naam:…………………………………………………………………… 
Adres: …………………………………………………………………… 
Telefoonnummer:………………………………………………….. 
Ik of wij kom(en) met ………… volwassenen (12,50) en 
……………kinderen (7,50) 
 
 

 

 
U kunt deze nieuwsbrief altijd nalezen op onze website: 
http://www.gknieuwendijk.nl/ 
 
Berichten voor de eerstvolgende nieuwsbrief inleveren 
uiterlijk donderdag 17.00 uur bij Heidi Oldenburg per 
email: nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl.  
Familieberichten s.v.p. doorgeven aan de predikant of uw 
contactouderling.  
 
Beheerder is altijd bereikbaar op: 06 10 67 67 64 

mailto:erikonvlee@hotmail.com
http://www.gknieuwendijk.nl/
mailto:nieuwsbrief@gknieuwendijk.nl

