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 Week 49    zondag 5 december 2021  2e advent 

Bloemengroet 
Bij de diensten    Vol verwachting klopt ons hart. Een zin uit een kinderliedje, een Sinterklaaslied. 

Het wordt deze tijd volop gezongen. Een gastpredikant, die onlangs voorging, heeft de zin als thema 

voor de dienst vanmorgen in zijn gemeente, een belijdenisdienst. Wij vieren het Heilig Avondmaal. 

Al zitten we niet aan een tafel, we nemen wel deel aan het sacrament vanuit de banken. Het brood 

en de wijn worden ons aangereikt. Met wat voor verwachting komen wij naar de kerk?  

     Lied 393: 1 Christus heeft het Zelf bevolen: ‘Wie geloven, moeten komen aan mijn dis. 

  Want voor hen heb Ik mijn leven, prijs gegeven. Houd dat in gedachtenis’. 

                     : 8 Zoals brood en wijn dit leven voedsel geven, wordt de ziel door Hem gevoed. 

  Zichtbaar zijn het brood, de beker, even zeker is ons heil, ons eeuwig goed. 

We heten onze gastpredikanten van harte welkom, allen gezegende diensten, in de kerk of thuis. 

 

Bloemen   Afgelopen week is mevrouw C.H. Timmer-van Driel verhuisd naar Woonvorm ‘De Bloe-

mentuin’, Koningsweg 22, 4191HC Geldermalsen. Met het ouder worden nemen de ongemakken 

toe en is het zelfstandig alleen thuis wonen moeilijk geworden. Gelukkig is er vlak bij haar vorige 

woning een plaats gevonden. Wij wensen haar een goede tijd en Gods nabijheid toe.   

 

Voorbede   Mevrouw Timmer-van Driel (zie bloemen). Mevrouw P.H. de Waal-van Ballegooijen.  

Notaris van Aalstweg 23,4181BB Waardenburg is afgelopen maandag opgenomen in het zieken-

huis in Tiel met pijn op de borst. Onderzoeken zijn gaande en worden morgen vervolgd. We bidden 

voor herstel. Parkinson en de ziekte van Kahler geven Ad Jonkers, Nieuwstraat 25, 5311BE  

Gameren, grote zorgen, de pijn neemt toe. We bidden voor hem, voor Greet en de (klein)kinderen. 

We danken dat we, ondanks alle beperkingen, het Heilig Avondmaal kunnen vieren.  

   

Catechisatie   Omdat door de coronamaatregelen de gewone catechisatie niet door kan gaan, is de 

bedoeling in elk geval de komende weken online via Teams catechisatie te geven. Om dat te organi-

seren wordt alle catechisanten gevraagd met het mailadres dat ze willen gebruiken een mail te stu-

ren naar daburggraaf@hervormdwaardenburgneerijnen.nl. Er volgt dan een uitnodiging voor de 

Teams bijeenkomst via de mail. We bidden om gezegende bijeenkomsten. D.A. Burggraaf. 

 

Tachtigers   Vandaag, 5 december, is de heer C. Tromp, Zandweg  16, 4181PL Waardenburg jarig. 

Wij wensen hem een gezegend nieuw levensjaar toe. 

  

Friedenstimme   Net als voorgaande jaren ondersteunen wij de Kerstgroetactie van Friedensstim-

me. Bij deze actie is het de bedoeling dat er Bijbels, kalenders en kerstkaarten worden verstuurd 

naar diverse landen.  

In Rusland leven miljoenen mensen die nog nooit het goede nieuws hebben gehoord. Russische 

christenen kijken met verlangen uit naar deze pakketjes, die zij gebruiken om hun naasten in con-

tact te brengen met het Evangelie. 

Op zondag 5 en zondag 12 december liggen er Bijbelpakketten, kalenderpakketten en setjes kaar-

ten bij de uitgang van de kerk. Komt u (vanwege Corona) niet in de kerk, maar wilt u wel helpen met 

verspreiden? Stuur dan een appje of bel naar Elsemarie Westerveen 06-14167643, zij brengt de 

pakketten dan bij u thuis.  

Een Bijbelpakket naar Rusland kunt u sturen voor € 9,30. Een kalenderpakket voor € 7,75 en een 

setje kaarten voor € 1,55. U kunt uw pakket(ten) aanmelden via de website van PostNL en een zo-

genaamde postzegelcode kopen en op de enveloppe schrijven. Een andere optie is om 6 postzegels 

internationaal te gebruiken voor het Bijbelpakket, 5 postzegels internationaal voor het Kalender-

pakket of 1 postzegel internationaal voor een setje kaarten.  

Maar let op: als u naar het postkantoor gaat en daar het pakket aanbiedt, betaalt u het veel (!)  

hogere tarief voor goederen. Voor een Bijbelpakket is dat zelfs € 19,30, let dus goed op dat u de 

pakketten op de juiste manier verzend.  

Helpt u mee de pakketten naar Rusland te sturen, zodat onze Russische christenen ze kunnen ver-

spreiden? Alvast bedankt!  De Zendings– en EvangelisatieCommissie. 

Voor alle datums: D.V.  

 

Zondag 5 december  

10.00 uur Neerijnen  

Ds. M. Aangeenbrug  

uit Apeldoorn 

Viering Heilig Avondmaal 

Geen kindernevendienst  

18.30 uur Neerijnen 

alleen onlinedienst  

Ds. B.J. van de Kamp  

uit Harderwijk 

Dankzegging viering HA 

1. Kerk 

2. Groot Nieuws Radio 

3. Instandh. pred.plaats  

 

Zondag 12 december 

10.00 uur Waardenburg  

Prop. A.T. Maarleveld  

uit Bodegraven 

kindernevendienst  

18.30 uur Waardenburg 

alleen onlinedienst  

Prop. H. Meijer  

uit Rotterdam  

1. Kerk 

2. IZB 

3. Onderhoud kerkgeb. 

Agenda:  

Maandag, consistorie W 

19.30 uur gebedskring 

Maandag, Oude School 

19.30 kerkenraad 

Dinsdag, online 

18.30 uur catechisatie 

  

Kopij nieuwsbrief voor 

donderdag 18.00 uur 

aanleveren bij de scriba: 

G. de Kock,  

p.a. Dorpsstraat 27, 

4181 BM Waardenburg 

scriba@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

tel. 06 39182700 

 

Collecte via website of 

NL53RABO 0366704788 

(diaconie) 

NL08RABO 0366702688 

(kerkrentmeesters) 

 

Pastoraal medewerker Prop. D.A. Burggraaf  tel. 06 23383647  e-mail daburggraaf@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

 

 

 

 

 

 

 

Vol  

verwachting  

klopt  

ons  

hart 


