Het kerkgebouw

Predikant

Al voor 1328 stond er een kapel op de plek waar
we nu de fraaie kerk aantreffen. In 1339 werd
de kapel uitgebreid tot het huidige kerkgebouw.
De kansel, versierd met fraai houtsnijwerk,
dateert van begin 17e eeuw. De prediker staat er
onder het toeziend oog van een engelenkopje
onder het klankbord. Het orgel is gebouwd door
de firma Knipscheer in 1861,
en nog praktisch
onveranderd, al
hoeft er tegenwoordig voor de
windvoorziening
niet meer getrapt
te
worden.
Erkend als Rijksmonument is het
voor het laatst
gerestaureerd in
de jaren ’90 van
de vorige eeuw. Al eeuwen komen hier
gelovigen bij elkaar. De kerk van Nijbroek wil
een open gemeente zijn en daarbij uitgaan van
het geloof in Jezus Christus. In het dorp is er
tussen de mensen van de kerk en de mensen
buiten de kerk een goede verstandhouding en
wederzijds respect. Elke zondagmorgen wordt er
om 9.30 uur een dienst gehouden. Vier keer per
jaar is dit een gezinsdienst. Acht keer per jaar op
de derde zondag van de maand is er om 19.00
uur jeugddienst.

Th.J.S. van Staalduine
tel. 0571 842188
Dorpsplein 12
7397 NH Nijbroek
Email: predikant@nijbroek.nl

Welkom!

Protestantse gemeente te
Nijbroek

Scriba
M. Keizer
Kampweg 3
7397 NK Nijbroek
Email: scriba@nijbroek.nl

tel. 0571 292260

Diensten zijn te beluisteren op:

WWW.KERKNIJBROEK.NL
Indien u het op prijs stelt dat er contact met u
wordt opgenomen, bijvoorbeeld in verband
met voorbede, of een bezoek, of vragen die u
hebt, kunt u zich daarvoor richten tot de
predikant,
scriba
of
een
van
de
wijkouderlingen.

Erediensten:
Zondagmorgen: 9:30 uur
Jeugddienst
Derde zondag van de maand 19.00 uur
(m.u.v. de zomermaanden)

Wijk ouderlingen
J. Vorderman
tel. 0571 291800
Benedenste Kruisweg
Bekendijk
Geersepad
Kampweg
Vaassenseweg nr. 35 en hoger
Veluwsedijk nr. 1 t/m 51
M. Pleijter
tel. 0571 291506
Blankermateweg
Breestuk
Dijkhuizenweg
Korte Kruisweg
Middendijk nr. 40 en hoger
Veluwsedijk nr. 55 en hoger
Vijfmorgen
Vloeddijk
Zeedijk nr. 29 en hoger
M. Pannekoek - Vos tel. 0571 292318
Dorpsplein
Kadijk
Middendijk 1 t/m 38
Monnikenweg
Vaassenseweg t/m 34
Wellerweg
Zeedijk t/m. 27
Westererf
Eendenkooiweg

Zondagsschool ’t Stekje
Op de zondagschool komen de kinderen tussen
5 en 12 jaar samen in het schoolgebouw van
“Ten Holtens Erve”, Middendijk 53. Hier beleven
zij tijdens de kerkdienst hun eigen dienst en
leren zo te geloven binnen de gemeente.
S. Stenfert

tel. 06 28 45 91 43

Oppasdienst
Als er geen zondagsschool is, wordt er op
zondagmorgen oppasdienst gehouden. Dit geldt
vooral tijdens gezinsdiensten en op feestdagen.
De oppas is in het dorpshuis “De Arend”,
Dorpsplein 2.
M. Pannekoek

Jeugdclub
Zondagavond komt de jeugd (12 – 16 jaar) van
Nijbroek om de week bijeen in het dorpshuis
“De Arend”. Op ongedwongen wijze komen de
jongeren in aanraking met hun mede
geloofsgenoten. Daarnaast gaan we gezamenlijk
naar de jeugddienst. Voor jou: Zondagavond
18.30 uur
R. Dijkgraaf

tel. 0578 617559

Keek op de preek
Een aantal keer per jaar komt een groep
jongeren van 16+ na de ochtenddienst bijeen
om de preek te bespreken. Hierna vindt een
gezamenlijke maaltijd plaats.

tel. 0571 292318
J. Vorderman

tel. 0571 291800

Website
Op de website vindt u actuele informatie over
de diensten, de agenda en kunt u kerkdiensten
beluisteren. Dienst gemist? Deze is na te
luisteren op de website. Ga naar:
www.kerknijbroek.nl
Ons Kerkblad
In ons kerkblad vindt u alle informatie over de
gemeente, kerkdiensten en lees- en
bijbelkringen. Het komt maandelijks uit.
G. Bomhof-Koetje

tel. 0571 840003

