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Wonderlijk,
Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst

Week 51

zondag 19 december 2021 4e advent

Bij de diensten
We
heten onze gastpredikanten van harte welkom, allen gezegende diensten, in de kerk of thuis.
Bloemengroet
Het ziet er niet naar uit dat er versoepelingen komen met het coronabeleid. Voor de diensten tijdens de kerstdagen zijn er enkele aanpassingen. Zo is het zingen van kerstliederen voor de dienst
op 1e kerstdag vervallen. De morgendienst op zondag 2e kerstdag wordt samen met de kinderen
georganiseerd. Door het beperkt aantal bezoekers is deze al vol met kinderen en hun familie.
U ontvangt een liturgie van deze dienst. De avonddiensten blijven online.
Bloemen
Mevrouw M. van der Meijden-Wijts is verhuisd van De Ridderskampen 5 in Opijnen naar Haaften,
Zorgcentrum De Wittenberg, K116, Bernhardstraat 4, 4175EE. Met het ouder worden wordt het
lopen moeilijker. Ze ontvangt de bloemen van vanmorgen, met een hartelijke groet en de bede dat
ze een goede tijd mag hebben in Haaften.
Meer gemeenteleden wonen in of bij een zorginstelling en hebben nu al bijna twee jaren vanwege
corona veel meegemaakt. Allerlei beperkingen, wel/geen bezoek, wel/niet naar buiten, medewerkers met mondkapjes en soms zelfs in hele pakken. Dit zijn de namen:
Mevr. A. Hakkert-van Leerdam K117, mevr. J. van Horssen-Langerak K115, mevr. J.C. van Oort-van
Duijnen K17, mevr. P.H. Pellegrom-van de Werken K217.1 en mevr. F. Zwamborn-’t Lam K214, zij
wonen ook in zorgcentrum De Wittenberg, Bernhardstraat 4, 4175EE Haaften.
Mevr. L. Visser-Klip, Kempkeshof 15, 4175EW Haaften.
Mevr. J. Jansen-van Schutterhoef, De Wieken 201, 4191TT Geldermalsen.
Mevr. C.H. Timmer-van Driel, Woonvorm ‘De Bloementuin’, Koningsweg 22, 4191HC Geldermalsen.
Overleden
Op 14 december is overleden mevrouw Pieternella Hendrika de Waal-van Ballegooijen. Zij woonde
Notaris van Aalstweg 23, 4181BB Waardenburg. Zaterdag 18 december is ze, na een rouwdienst
in de Oude School, begraven bij haar man, Aart de Waal die op 19 juni 2016 haar is voorgegaan.
In de rouwdienst stonden we stil bij Psalm 121: 8, ’De Heere zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid’. We bidden om Gods troost en nabijheid voor de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind, en voor haar zus, ons gemeentelid mevr. H.G. de Waal-van Ballegooijen.
Jubilea
De komende week hebben we maar liefst drie echtparen, zes gemeenteleden, die hun huwelijks
jubileum mogen vieren. Op donderdag 23 december zijn de heer A.L. van Staveren en mevrouw
J.H. van Staveren Kardol 55 jaar getrouwd (Pr. Willem-Alexanderstraat 4, 4181BA Waardenburg).
Heel jammer dat de zorgen over de gezondheid van mevrouw toenemen. Eveneens op 23 december zijn de heer L.B.R. van der Vliet en mevrouw G. van der Vliet-Bloos 50 jaar getrouwd (Notaris
van Aalstweg 1, 4181BB Waardenburg. Op vrijdag 24 december zijn de heer L. van den Ham en
mevrouw A.H.J. van den Ham-van Kleef 50 jaar getrouwd (Dr. Kijlstradreef 23, 4181BR Waardeburg). Twee ‘gouden’ en een ’smaragd’ huwelijk. Dank aan God die dit alles mogelijk maakt, dat Hij
hen samen met allen die bij hen horen mag sparen.
Voorbede
We bidden voor de familie De Waal (zie overleden). Mutaties kerkenraad. Gezin prop. Burggraaf dat
in quarantaine zit wegens corona. Voor allen waar zorgen zijn. Dankbaar voor de jubilea.
Vacatures kerkenraad
De drie broeders die verkozen zijn voor het ambt van ouderling of diaken hebben hierop gereageerd
Bij het contact met br. Van Dooijeweert bleek dat hij net met vakantie ging. Er heeft dus nog geen
gesprek plaatsgevonden, dat volgt na de kerstdagen. Zijn besluit hopen we in de laatste week van
dit jaar te ontvangen. Br. Verstegen heeft zijn roeping tot ouderling aangenomen. Br. Van Os geeft
aan niet de vrijmoedigheid te hebben het ambt van diaken te aanvaarden. Ouderling kerkrentmeester Van de Scheur (aftredend en herkiesbaar) is opnieuw voor een periode beschikbaar. Wij wensen
hen allen Gods vrede en zegen op hun besluit. Dankbaar zijn we dat een vacature is vervuld.
Oliebollen drive in
In het kort: - Oudejaarsdag - oliebollen drive in - alleen op bestelling - tussen 9.00 en 12.00 uur
afhalen bij 'De Oude School' - graag betaling per pin - zie nieuwsbrief vorige week - flyer op site
Pastoraal medewerker Prop. D.A. Burggraaf tel. 06 23383647 e-mail daburggraaf@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

Jesaja 9: 5

Voor alle datums: D.V.
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.
Zaterdag 25 december
1e Kerstdag
10.00 uur Waardenburg
Ds. J. Niesing
uit Kesteren
1. Kerk
2. NBG
3. Onderhoud kerkgeb.
Zondag 26 december
10.00 uur Waardenburg
Ds. H.E. Veldhuijzen
uit Schelluinen
Dienst voor en door de
jeugd/jongeren
18.30 uur Waardenburg
alleen onlinedienst
Ds. G.D. Hoff
uit Rhenen
1. Kerk
2. Alg diac doeleinden
3. Onderhoud kerkgeb.
Agenda:
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

