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 Zondag 8 augustus 2021       week 32  

Bloemengroet 
Bij de diensten 

Het preekrooster wordt ruim vooraf vastgesteld. Zo is het rooster voor 2022 al bekend. 

Veel werk voor de preekvoorziener, Alfred Verstegen. En als onze gemeente straks vacant 

wordt betekent dat nog meer preekbeurten die moeten worden ingevuld. Al plannen we 

veel, soms blijkt het niet te gaan zoals verwacht. Bijvoorbeeld door ziekte, want dominees 

zijn ook mensen. Vanavond zou ds. Kamp uit Arnhem voorgaan maar hij meldde zich ziek. 

Dan wordt het zoeken voor Alfred, zeker in de vakantieperiode. Hij heeft ds. Aangeenbrug 

bereid gevonden de dienst te leiden. Geen onbekende voor ons, net als ds. Klok die ons 

vanmorgen voorgaat. Wij wensen hen en elkaar gezegende diensten toe! 

 

Bloemen    

Volgende week maandag 16 augustus gaat voor Leander van Utrecht een wens in vervul-

ling: wonen in de grote stad Rotterdam. Hij heeft er een prachtige kamer gevonden en een 

leuke nieuwe baan. Maar, zoals hij zelf aangeeft: ‘Dit betekent ook dat ik helaas een stuk 

minder vaak in de kerk zal zijn omdat ik veel in de weekenden werk.’ Hij blijft met ons ver-

bonden tot hij daar een kerkelijke gemeente vindt waarbij hij zich thuis voelt. Als teken van 

die verbondenheid ontvangt hij de bloemen, zo kan het thuisfront er ook nog van genieten. 

Het nieuwe adres is Pleinweg 161B, 3081JL Rotterdam. Wij wensen hem Gods zegen en 

nabijheid toe en hopen dat hij er vindt wat hij zoekt.  

 

Voorbede 

 - voor hen waar zorgen zijn, ziekte, moeite en verdriet 

 - voor het werk van Kerk in Actie (diaconale collecte) 

  

Tachtigers  

Mevrouw A.C.H. van Oort-Klop, Dr. Kylstradreef 16, 4181BP Waardenburg, hoopt op 

woensdag 11 augustus haar verjaardag te vieren. Wij wensen haar een mooie dag toe en 

Gods nabijheid in het komende levensjaar. 

 

Het werk van Kerk in Actie  (kijk op www.kerkinactie.nl)  

Samen zijn we de kerk in actie. Geïnspireerd door Jezus Christus willen wij delen van wat 

ons gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te 

laten komen. Kerk in Actie heeft vijf belangrijke speerpunten, vijf thema´s. De projecten 

die u kunt steunen vallen onder deze thema's.  

 - de Bijbel als levensbron (onder dit thema valt de collecte van vandaag) 

 - de kerk in de minderheid 

 - kinderen in de knel 

 - op zoek naar veiligheid 

 - kerken staan op tegen armoede 

Wellicht een idee om een project te kiezen waarvoor wij ons als kerk het komende  

winterwerk seizoen voor inzetten met de crèche, kindernevendienst en jeugdwerk. 

 

Aanmelden Kerktijd (alleen nodig voor de morgendienst) 

In korte tijd ontving ik twee vragen over Kerktijd, dat gemeenteleden geen uitnodiging 

meer ontvangen. Ook Teus de Swart ontvangt dergelijke vragen. Gelukkig heeft hij de  

oplossing. Mocht het zo zijn dat u/jij ook enige weken de uitnodiging mist, neem contact 

op met Teus (mail: swartbosch@kpnmail.nl of tel. 06 57349237) dan komt het goed!   

Voor alle datums: D.V.  

 

Diensten online en in  

de kerk op 1,5 m afstand 

 

Zondag 8 augustus 

10.00 uur Waardenburg  

Ds. G.C. Klok  

uit Putten  

18.30 uur Neerijnen 

ds. M. Aangeenbrug 

uit Apeldoorn 

1. Kerk 

2. Kerk in Actie, miss. 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Zondag 15 augustus 

10.00 uur Neerijnen  

dhr. R.L. Antes 

uit Ridderkerk  

18.30 uur Waardenburg 

ds. C.J. van der Dussen  

uit Ede 

1. Kerk 

2. Alg. diaconaal doel 

3. Onderhoud kerkgeb.  

 

 

Agenda: Deze week zijn 

er geen activiteiten 

 

 

I.v.m. afwezigheid van de 

predikant is de ouderling 

van dienst contactper-

soon, deze week (van 

8 tot 15 aug. is het  

G. de Kock  

 

Kopij nieuwsbrief voor 

donderdag 18.00 uur 

aanleveren bij de 

scriba: G. de Kock, 

scriba@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

tel. 06 39182700 

 

Collecte via website of 

NL53RABO 0366704788 

(diaconie) 

NL08RABO 0366702688 

(kerkrentmeesters) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Deze dag  

is mogelijk gemaakt 

door God.’ 

 

Visje  


