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Opdat een
ieder
die in Hem
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zondag 12 december 2021 3e advent

Bij de diensten We heten onze gastpredikanten van harte welkom, allen gezegende diensten.
Bloemen
Mevrouw P.H. de Waal-van Ballegooijen, Notaris van Aalstweg 23,4181BB Waardenburg
Bloemengroet
is weer thuis. Ze was opgenomen in het ziekenhuis met hartklachten. De behandeling is geslaagd.
Met een hartelijke groet ontvangt ze de bloemen. Dat God haar mag omringen. Wij wensen haar
spoedig verder herstel toe.
Voorbede Afgelopen week werden we opgeschrikt door het bericht dat Bram van Rijswijk (A.D. van
Rijswijk, Dorpsstraat 4, 4181BN Waardenburg) ernstig ziek is. Hij is dermate zwak dat afgezien
wordt van ingrijpende zware behandelingen. We bidden voor hem, voor Nel, de kinderen en alle
mensen die om hen heen staan. Ad Jonkers (zie nieuwsbrief vorige week) is begonnen aan een chemokuur. Dat is zwaar, we wensen hem kracht. Ad is dankbaar voor de middelen die aangewend
worden om een ziekte te voorkomen/bestrijden. Hij heeft bewondering voor de artsen, verpleegkundigen en allen die hun best doen mensen beter te maken, deskundig, betrokken en menselijk. In
een bericht schrijft Ad: ’Dat God het werk van hun handen mag zegenen. Centraal thema mag ook
voor mij zijn “Johannes 3 : 6”.: Opdat een ieder die in Hem gelooft… ‘. Met Dorien-Visscher-Nijhoff
gaat het met (heel) kleine stapjes vooruit. Het zal nog lang duren, maar voor elk stapje zijn we dankbaar. Helaas zijn er nu diverse familieleden positief getest op corona. Dat betekent thuisblijven. Een
berichtje mag altijd naar Gerlinde (Nijhoff, Steenweg Noord 14, 4182PB Neerijnen) worden gestuurd. We bidden voor herstel. We bidden voor allen die niet genoemd worden en waar zorgen zijn.
Ook vragen we onze God of hij de verkozen broeders bij wil staan bij het nemen van hun beslissing.
Kerkenraad In de vergadering van 6 december heeft de kerkenraad de volgende personen in het
ambt verkozen: in de vacatures ouderling, C. van Dooijeweert, Koningin Julianaplantsoen 57,
4181BK Waardenburg en A. Verstegen, Van Pallandtweg 5, 4182CA Neerijnen. Eén vacature blijft
openstaan. Als diaken is verkozen D.J. van Os, G.E.H.T. Noltheniuslaan 6, 4181AS Waardenburg.
Verzocht is of zij uiterlijk 18 december hun besluit willen doorgeven aan de scriba. Al zijn we geen
grote gemeente, er is veel werk te doen. Dat mogen en kunnen we doen met de hulp van onze God.
Wilt u biddend om de verkozen broeders heen staan zodat zij zich gesteund mogen weten.
Tachtigers Donderdag 16 december is de verjaardag van Mevrouw L. Visser-Klip, Kempkeshof 15,
4175EW Haaften. We wensen haar een mooie dag en een gezegend nieuw levensjaar toe.
Oliebollen drive in Na het succes van vorig jaar houden we ook dit jaar weer op Oudejaarsdag een
oliebollen drive in. Uw bestelling kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur afhalen bij 'De Oude School'. De
actie is geheel coronaproof. Wij geven de oliebollen bij uw auto (of fiets) af. Wij stellen het op prijs
als u met uw pinpas betaalt. We kunnen maar een beperkt aantal bollen bestellen bij de bakker.
Heeft u zin in heerlijke oliebollen op Oudejaarsavond, dan kunt u uw bestelling doorgeven. Lees er
meer over in de flyer die u bij de nieuwsbrief aantreft. De onderhoudsgroep.
Kerst 2021 Allemansdienst gaat niet door zoals we gewend zijn i.v.m. de corona maatregelen. Er
gaat een alternatieve dienst komen. Op 2e kerstdag om 10:00 uur te Waardenburg is er een speciale dienst die met name de kinderen aan zal spreken. Zij hopen dan ook actief deel te nemen aan de
dienst samen met hun ouders. Ouders met hun kinderen krijgen een uitnodiging vanuit de kerk of
clubleiding. Voor de overige gemeenteleden zal deze dienst online mee beleefd kunnen worden,
mochten er nog plaatsen over zijn dan krijgen de overige gemeenteleden een uitnodiging via de
mail. Graag z.s.m. aangeven of u wel of niet komt zodat we weten hoeveel mensen er komen.
We hopen dat het ondanks deze bijzondere tijd dat het een fijne dienst mag zijn tot eer van God.
Wij wensen u Gods zegen toe. Kerst commissie.
Bericht van de Christenvrouw De kerstavond van de Christenvrouw op woensdag 15 december
2021 kan ook dit jaar helaas niet doorgaan. We wensen alle leden van onze vereniging mooie en
gezellige kerstdagen en alvast een goed begin van het nieuwe jaar. Hartelijke groet,
Bestuur Christenvrouw Marianne, Hillie, Gijsje, Meta en Sjaan.
Friedenstimme Geweldig! Vorige week zijn alle Bijbels van de Kerstgroetactie van Friedensstimme
al meegenomen. Er zijn alleen nog wat kalenderpakketten en setjes kaarten te versturen. Helpt u
mee? 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.
Opnieuw reeds bedankt. De Zending– en EvangelisatieCommissie.
Pastoraal medewerker Prop. D.A. Burggraaf tel. 06 23383647 e-mail daburggraaf@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

Johannes 3:16
Voor alle datums: D.V.
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.
Zondag 19 december
10.00 uur Neerijnen
Prop. P. Bijl
uit Papendrecht
Geen kindernevendienst
18.30 uur Neerijnen
alleen onlinedienst
Ds. A. Langeweg
uit Haaften
1. Kerk
2. Alg diac doeleinden
3. Onderhoud kerkgeb.
Agenda:
Dinsdag, online
18.30 uur catechisatie
Vrijdag/zaterdag.
Bezorgen dagboekjes,
attentie bij de senioren
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)

