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 Week 46    zondag 14 november 2021   

Bloemengroet 
Bij de diensten  

In de morgendienst heten we onze pastoraal medewerker prop. D.A. Burggraaf uit Arkel welkom op 

de preekstoel. Hij is druk bezig zijn weg te vinden in onze gemeente. Bezoekwerk is gerealiseerd en 

diverse afspraken zijn gemaakt. Na de dienst is er ontmoeting en verdere kennismaking in de Oude 

School met koffie of fris. De avonddienst wordt geleid door ds. Van der Veen uit Sliedrecht.  

Wij wensen elkaar gezegende diensten. 

Met het toenemen van het aantal coronabesmettingen doen wij een dringend beroep op u. Voelt u 

zich niet fit, blijf thuis en volg de diensten digitaal. Neem altijd de anderhalve meter afstand in acht 

en draag een mondkapje bij verplaatsingen. Mochten er vrijdagavond strengere regels van de rege-

ring worden bekend gemaakt dan volgen wij die op. Aanmelden voor de dienst van 14 november is 

niet haalbaar maar is mogelijk voor de week/weken erop. 

 

Bloemen    

De bloemen gaan mee met de voorganger van vanmorgen, D.A. Burggraaf. Als welkomstgroet in 

onze gemeente en als teken van verbondenheid. Wij wensen hem een gezegende tijd. 

 

Voorbede 

We bidden voor ds. Schonewille en zijn gezin. Vanmorgen wordt hij bevestigd als predikant in de 

hervormde gemeente in Ochten. Wij wensen hem/hen Gods zegen in Ochten. 

Corona, we bidden voor hen die zorg nodig hebben en voor hen die zorg verlenen.  

We bidden voor de familie Nijhoff, voor de zus van Woutine en Gerlinde, de zorgen blijven groot. 

We bidden voor meerdere gezinnen in onze gemeente waar zieken zijn, waar krachten afnemen, 

waar kinderen ziek zijn, waar toekomst onzeker lijkt. We bidden om vertrouwen voor onze toekomst. 

  

Een gouden huwelijksjubileum 

Het was in 1971 op 19 november een heugelijke dag voor de heer A.C.D. (Arnold) van Wijk en me-

vrouw C. (Ina) Westerlaken. Zij gaven elkaar het jawoord. Ook nu wensen wij hen een mooie dag!    

 

Tachtigers  

Op 17 november hopen twee gemeenteleden hun verjaardag te herdenken. Mevrouw J. Kaasjager-

van Riemsdijk, Kerkstraat 6, 4181AB Waardenburg en mevrouw P.H. Pellegrom-van de Werken, 

Bernhardstraat 4, 4175EE Haaften. Wij wensen hen Gods nabijheid toe in het nieuwe levensjaar. 

 

Oliebollenactie 

Vrijdag en zaterdag staan we vanaf 09.00 uur met een kraam bij de Coop. Van harte welkom! 

Beroepingswerk (van de kerngroep) 

De kerkenraad heeft een ‘kerngroep’ benoemd bestaande uit: C. Baggerman (voorzitter), N.T. van 

Helden en J.W. de Jongh. Zij zijn gevraagd zich te verdiepen in de PKN ‘Gids voor het beroepings-

werk’ en alle van belang zijnde stukken. De bedoeling is het proces (routekaart) te beschrijven hoe 

te komen tot het beroepen van een nieuwe predikant. Daarna is een beroepingscommissie inge-

steld, die bestaat uit deze drie leden, aangevuld met een nog te benoemen lid van de kerkenraad, 

plus drie leden uit de gemeente. Dit zijn de dames G. van der Sommen-van Giessen, M.D. van 

Steenbergen-Trappenburg en T. de Vries-den Hertog. Het beroepingswerk is niet eenvoudiger  

geworden. De Bijbel geeft geen kant-en-klare antwoorden. Bij het zoeken naar een nieuwe predi-

kant is het belangrijk dat wij de richtlijnen van Paulus (Timotheüs) als uitgangspunt nemen.  

De gemeente wordt gebouwd én er ontstaat onderling een verbondenheid als praktijk is wat na zijn 

bekering en roeping over Paulus geschreven wordt in Handelingen 9:20: ‘En meteen predikte hij 

Christus, dat Hij de zoon van God is.’ U wordt als gemeente betrokken bij het beroepingswerk en 

geïnformeerd via de Nieuwsbrief en de website. 

Dinsdag heeft de kerkenraad een bezinningsavond onder leiding van consulent ds. Roseboom.  

Voor alle datums: D.V.  

 

Zondag 14 november 

10.00 uur Waardenburg  

Prop. D.A. Burggraaf uit 

Arkel (past. medewerker) 

kindernevendienst  

Koffie/fris na de dienst 

18.30 uur Waardenburg 

ds. H.J. van der Veen uit 

Sliedrecht 

1. Kerk 

2. Dorcas 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Zondag 21 november  

10.00 uur Waardenburg  

Prop. H.H. de Mots uit 

Ridderkerk 

Eeuwigheidszondag   

18.30 uur Neerijnen 

Ds. J. van Rumpt uit  

Barneveld 

1. Kerk 

2. lokale voedselbank 

3. Onderhoud kerkgeb.  

 

Agenda:  

Dinsdag, Oude School 

18.30 uur catechisatie 

Dinsdag, Oude School 

20.00 uur kerkenraad 

Woensdag, Oude School 

19.45 uur, christenvrouw 

  

 

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) 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Morgendienst: 

‘En Mozes noemde Hosea, 

de zoon van Nun, Jozua’. 

Numeri 13: 16 
Avonddienst 

‘….  en geef hem aan hen 

voor Mij en voor u’. 

Mattheus 17: 27 


