
Nieuwsbrief 

De dienst van deze zondag 
Aanvang:  10:oo uur 
Lezing:  Genesis 32:23-32 
Liederen:  Lied 806: 1, 2, 3; Lied 92: 1, 2; 

Nieuwendijkse bundel 78; Lied 934: 1, 
2, 3; lied 121: 1, 4; Kijk- en luisterlied: 
Song For Someone van U2; Lied 418 ; 
Nieuwendijkse bundel 81; Lied Zitten 
of Opstaan: Een nieuwe dag een 
nieuw begin 

Voorganger:    Ds. N. de Lange 
Organist: Pieter Jan Lukas  
Kosters/camera: Rick Ippel en Gert Oldenburg 
Kindernevendnst: Groep 1 t/m 8.  
Collecten: NL78 RABO 0301505012  

ovv extra collecten 
 1e Onderhoud gebouwen 
 2e Algemeen Kerkelijke Arbeid 
  

De dienst van zondag 
14augustus 
Aanvang:  10:oo uur 
Voorganger:     Ds. N. de Lange 
Organist: Gerard Roza  
Kosters/camera: Cees de Rooy en Mari van Zanten 
 

Wij lezen met BijbelBasics… 
Een laatste verhaal uit de serie over de aartsvaders: Jacob 
keert terug naar zijn geboortegrond. Op de grens 
worstelt hij met een onbekende man (Genesis 32:23-32). 
 

De bloemen 
Als groet uit de gemeente gaan de bloemen vandaag 
naar  Mw. A. Kant-Colijn, Van der Steltstraat 22. 
 
De maandelijkse bloemengroet wordt bezorgd  bij Mw. 
A.J. v.d. Pijl- van Breugel in Aernsweart in Hank. 

 

Meeleven 
Wij leven mee met mw. Nel de Graaff-de Bok. Zij verblijft, 
na een ziekenhuisopname, op het moment van schrijven 
in Altenastaete. We wensen haar alle goeds toe bij haar 
herstel. 

 

Wij gedenken 

In deze viering gedenken we 3 van onze gemeenteleden 

die ons zijn ontvallen door de dood:        
* Joostina (Stienie) Hoeke-vd Heuvel in de leeftijd van 83 
jaar, sinds 12 januari 2017 weduwe van Johannes Hoeke 

* Rika van Daalen-Heijstek in de leeftijd van 71 jaar, 
echtgenote van Joop van Daalen 
* Cornelis (Cees) Ippel in de leeftijd van 86 jaar, sinds 16 
april 2022 weduwnaar van Clazien Ippel 
Na het gedenken zingen we lied 81 uit de Nieuwendijkse 
bundel (Mijn Jezus ik houd van u) 

 

Om een moment bij stil te staan: 
Houd ons dicht bij U 

Heer, als een kind willen wij  
ons toevertrouwen aan U, 
in alles wat de toekomst brengt. 
Help ons en leer ons vertrouwen 

dat U er bent, en blijft. 
 

We bidden om ontferming  
voor onszelf en voor allen die ons lief zijn. 
U kent de weg die wij gaan, 
dank U dat wij op U mogen vertrouwen. 
Zegen ons en zegen die ons lief zijn, 
houd ons dicht bij U. 
 

We bidden om ontferming 

voor alle mensen op deze aarde. 
We bidden dat U de mensheid draagt en behoedt,  
dat U ons beschermt voor alles wat er mis kan gaan. 
We bidden dat wij ons in liefde openen voor U 

en voor elkaar. 
 

We bidden om ontferming 

voor ieder kind op aarde, 
voor ieder die kwetsbaar is, 
voor ieder die zwaar aan het leven tilt. 
Stort Uw zegen over ons, 
neem ons op in Uw erbarmen. 
 

Want Uw trouw is groot, 
open onze ogen daarvoor! 
U blijft altijd dezelfde, 
Uw goedheid willen wij bezingen. In Jezus’ naam.  
Amen                                                                                                                                                                                                      
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos 
 
 

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 7 augustus 2022 

 



Mededelingen 
Kunstwerken 
Beste kerkleden, 
Misschien is het u al opgevallen maar de " 
kunstwerken"  die enige jaren geleden door sommige van 
u zijn vervaardigd tijdens de start van een nieuw kerkelijk 
jaar, zijn verwjjderd (de houdbaarheids datum was 
verstreken). Mist u ze dermate dat u ze graag thuis aan 
de muur wil hangen, ze staan opgeslagen onder de trap 
tot eind augustus. Wie het eerst komt het eerst maalt. 
College van Kerkrentmeesters 
 

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. 
 

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 
 
 

Zitten of Opstaan: “Een nieuwe dag, een 
nieuw begin” 

 
 
2 Een nieuwe dag, vol licht en kleur, 
met wolken, vogels, bloemen 
en kinderen met wie ik speel. 
Wat krijg ik eigenlijk toch veel. 
Teveel om op te noemen. 
 
3 Een nieuwe dag, een nieuwe kans. 
Ik zing dus opgetogen: 
Bedankt God, voor die nieuwe dag. 
Wat fijn dat ik er wezen mag 
en dat we leven mogen! 
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Song For Someone 
 
You got a face not spoiled by 
beauty 
I have some scars from where 
I’ve been  
You’ve got eyes that can see 
right through me 
You’re not afraid of anything 
they’ve seen  
I was told that I would feel 
nothing the first time  
I don’t know how these cuts 
heal 
But in you I found a rhyme 

Vertaling  
 
Je hebt een gezicht, niet 
verpest door schoonheid  
Ik heb wat littekens van waar 
ik ben geweest  
Je hebt ogen die dwars door 
mij heen kunnen kijken.  
Je bent niet bang voor wat ze 
hebben gezien  
Mij was verteld, dat ik de 
eerste 
keer niets zou voelen  
Ik weet niet hoe deze wonden 
genezen 
Maar in jou heb ik een gedicht 
gevonden 

Refrein If there is a light  
You can’t always see  
And there is a world  
We can’t always be 
If there is a dark  
Now we shouldn’t doubt 
And there is a light,  
don’t let it go out  
And this is a song,  
a song for someone  
This is a song,  
a song for someone 

Refrein Als er een licht is  
dat je niet altijd kan zien  
En er een wereld is  
waarin we niet altijd kunnen 
zijn 
Als er een duisternis is,  
waaraan we niet moeten 
twijfelen  
En er is een licht,  
laat het niet uitgaan  
En dit is een lied,  
een lied voor iemand  
Dit is een lied,  
een lied voor iemand 

You let me in to a 
conversation  
A conversation only we could 
make  
You break and enter my 
imagination 
Whatever’s in there it’s yours 
to take 
I was told I’d feel nothing the 
first time 
You were slow to heal 
But this could be the night – 
Refrein 

Je liet me toe in een gesprek  
Een gesprek dat alleen wij 
kunnen voeren  
Je breekt mijn verbeelding 
binnen  
Wat daar ook is, je mag het 
hebben 
Mij werd verteld, dat ik de 
eerste keer niets zou voelen  
Je was langzaam te genezen  
Maar dit zou de nacht kunnen 
zijn – Refrein 

And I’m a long way  
From your hill of Calvary 
And I’m a long way  
From where I was and where I 
need to be – Refrein 

En ik ben ver weg  
van jouw heuvel van Golgotha 
En ik ben ver weg  
van waar ik was en waar ik 
moet zijn – Refrein 

 
 
 
 
 


