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 Week 45    zondag 7 november 2021   

Bloemengroet 
Vacant, hoe verder  Met het afscheid van ds. Schonewille en zijn gezin zijn we (weer) ‘herderloos’ 

geworden. Van alle kanten ontvangen we goede reacties over het afscheid van de gemeente op 

vrijdagavond en op de afscheidsdienst zondagmorgen. We hopen dat ook de familie Schonewille 

het zo ervaren heeft. Inmiddels wonen ze in Ochten (Molendam 20, 4051BJ). 

Een kerngroep van drie leden van de kerkenraad heeft met consulent Ds. Roseboom al een avond 

overlegd over de te volgen stappen. Dat krijgt volgende week een vervolg met de kerkenraad.  

In de nieuwsbrief van komende week stellen we u op de hoogte. Hieronder stelt onze pastoraal  

medewerker de heer D.A. Burggraaf zich voor. We heten hem van harte welkom. 

Coronamaatregelen. Het moderamen beraadt zich op de ontvangen adviezen corona maatregelen. 

Bij de diensten   In de morgendienst gaat ds. Den Admirant voor. Fijn dat hij weer in ons midden is. 

De avonddienst wordt geleid door proponent Van Eijsden uit Driebruggen. Ook geen onbekende 

voor ons. Wij wensen hen en elkaar gezegende diensten toe! Het is de eerste zondag van de 

maand, na de avonddienst kunt u enkele liederen blijven zingen. 

Voorbede:  Dankbaarheid bij de geboorte van Berend Geert. 

We bidden voor de rouwdragende familie Van Loenen.  

We bidden voor Kees van Herk (Koningsspil 31, 4191TA Geldermalsen). Bij Kees komen psychische 

problemen terug, waar hij al vele jaren last van heeft. We denken ook aan Elly. 

We bidden voor de familie Nijhoff waar grote zorgen zijn. Zus Dorien van onze gemeenteleden Wou-

tine Visscher en Gerlinde Nijhoff is plotseling zeer ernstig ziek geworden. We denken aan haar gezin 

De bloemen gaan naar Inktfordseweg 2, 5314LL Bruchem. Bij Rianne van de Scheur en Lernd de 

Kort is op 1 november een jongen geboren. Hij kreeg de prachtige namen Berend Geert. Op het 

kaartje staat o.a.:    Je werd ter wereld gebracht.   Heel klein, kwetsbaar en zacht 

je ademt, je huilt en leeft.   Hoe groots is Hij die ons dit geeft 

Wij feliciteren Rianne en Lernd met dit kleine wonder waarvoor zij mogen zorgen en wensen hen 

Gods Zegen bij het opvoeden van Berend.  

Overleden.  Op 1 november is overleden de heer Gerrit van Loenen in de leeftijd van 83 jaar. Hij 

woonde Steenweg Noord 50, 4182PB Neerijnen. Zijn vrouw overleed in  juni 2017. Wij wensen de 

nabestaanden Gods troost en nabijheid toe. Op de dag dat hij 84 jaar zou worden is hij begraven. 

Even voorstellen, pastoraal werker de heer D.A. Burggraaf  De kerkenraad vroeg mij een stukje te 

schrijven waarin ik mijzelf, als de nieuwe pastoraal medewerker, aan u voorstel. Mijn naam is Dirk 

Burggraaf, 48 jaar en getrouwd met Elles. We hebben vijf kinderen in de leeftijd van 13-22 jaar en 

een kleinzoon. We wonen in de polder bij Arkel. Kerkelijk behoren we tot de Hervormde gemeente 

Nieuwland. In Nieuwland staat Elles ook voor de klas. Vorig jaar rondde ik na zeven jaar de studie 

theologie af en ben nu beroepbaar proponent binnen de PKN. Sinds augustus 2018 ben ik pasto-

raal medewerker bij de Grote Kerk in Alblasserdam. Werk dat ik tot 1 november combineerde met 

werk op een ingenieursbureau voor Civiele techniek. Van dat laatste heb ik nu afscheid genomen, 

om nu ook de andere helft van de week te vullen met pastoraal werk. Het is weer een hele verande-

ring om de techniek nu helemaal achter me te laten. Maar we mogen ook als gezin deze weg gaan 

in het vertrouwen dat de HEERE steeds de weg heeft gewezen en dat ook nu doet. Ik zie er naar uit 

om in uw midden aan het werk te zijn en met u en jullie te luisteren naar Zijn Woord. Om samen, in 

mooie en moeilijke momenten alles van de Heere Jezus te (leren) verwachten, die gezegd heeft:  

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. 

Tachtigers  Op 10 november is de verjaardag van de heer M. Middelkoop, Dr. Kylstradreef 20 

4181BP Waardenburg. De dag erna, op  11 november hoopt mevrouw D. van Wijk-Reijnders,  

Kon. Wilhelminalaan 26, 4181AV haar verjaardag te vieren. Wij wensen hen een gezegend nieuw 

levensjaar toe. 

Seniorenmiddag   Woensdag 10 november staat het gepland. Ondanks de toename van corona 

willen we het door laten gaan. Wij gaan ervanuit dat de senioren gevaccineerd zijn en geen klachten 

hebben. Wel willen we de anderhalve meter afstand houden. Dit is in de Oude School geen  

probleem. De heer Burggraaf zal ook aanwezig zijn. Er wordt een gezellige bingo gehouden. 

Oliebollenactie  Op 19 en 20 november vanaf 09.00 uur in een kraam bij de Coop. Opnieuw is er 

ook heerlijke erwtensoep, alleen te bestellen. In het portaal van de kerk liggen bestelformulieren! 

Voor alle datums: D.V.  

 

Zondag 7 november  

10.00 uur Neerijnen  

Ds. P.J. den Admirant  

uit Apeldoorn  

18.30 uur Neerijnen 

Prop. J. van Eijsden uit  

Driebruggen 

Zingen na de dienst 

1. Kerk 

2. Plaatselijk jeugdwerk 

3. Inst. predikantsplaats  

 

Zondag 14 november 

10.00 uur Waardenburg 

kindernevendienst 

Prop. D.A. Burggraaf uit 

Arkel (past. medewerker) 

Koffie/thee na de dienst  

18.30 uur Waardenburg 

ds. H.J. van der Veen uit 

Sliedrecht 

1. Kerk 

2. Dorcas 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Agenda:  

 

Dinsdag, Oude School 

18.30 uur catechisatie 

Dinsdag, consist. W’burg 

20.00 uur moderamen   

Woensdag, Oude School 

14.00 uur senioren-

middag  

 

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) 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En zie, Ik ben met u  

al de dagen, tot de  

voleinding van de  

wereld. 
Mattheüs 28:20 


