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 Week 52           Kerst 2021        25 en 26 december   

Bloemengroet 
De kerkenraad wenst u van harte gezegende kerstdagen 

Kerst 2021 

We kijken elk jaar uit naar Kerst. Bijzondere dagen, donkere dagen, zeker als we aan huis  

gebonden zijn. Mooie gelegenheid elkaar te bellen of een kaartje te sturen, even wat aandacht kan 

zoveel betekenen. Van harte uitgenodigd om de diensten digitaal mee te maken.   

Bij de diensten     

Kerst, vorig jaar met online diensten en ook dit jaar kunnen we niet naar de kerk zoals we graag 

willen. De aanbeveling van de PKN is dat met de morgendiensten maximaal 50 personen naar de 

kerk mogen. Dat volgen wij op en de diensten zijn ‘volgeboekt’. Op tweede kerstdag door gezinnen 

met jonge kinderen die ook een taak in de dienst hebben. In plaats van de allemansdienst op kerst-

avond is er zondagmorgen een dienst met en door de kinderen van de jeugdclubs/kinderneven-

dienst. Met de mail van de nieuwsbrief ontvangt u de liturgie, deze staat ook op de site.  

We heten onze voorgangers welkom en wensen elkaar gezegende diensten.  

Bloemen    

Zaterdag 25 december ontvangt A.D. (Bram) van Rijswijk, Dorpsstraat 4, 4181BM Waardenburg, de 

bloemen. Zijn gezondheid is zorgelijk, het kost allemaal meer moeite. We wensen Bram en Nel 

Gods nabijheid toe. Op zondag 26 december, 2e kerstdag gaan de bloemen naar Gerlinde Nijhoff, 

Steenweg Noord 14, 4182PB Neerijnen. De afgelopen maanden waren heftig met de ziekte van zus 

Dorien waarvoor ze (met Woutine) voor drie kleine kinderen heeft gezorgd. Als lid van de jeugdraad 

en leidinggevende danken we met haar ook allen die de morgendienst hebben georganiseerd.  

Voorbede    

Dankbaarheid voor de huwelijksjubilea afgelopen week bij de heer en mevrouw Van Staveren-

Kardol 55 jaar, Van der Vliet-Bloos 50 jaar en Van den Ham-van Kleef 50 jaar (zie nieuwsbrief vori-

ge week). Dankbaar met de familie Nijhoff nu het wat beter gaat met Dorien. Zorgen bij familie Van 

Rijswijk (zie bloemen). Groot verdriet bij familie de Swart-Bosch, Notaris van Aalstweg 6, 4181BC 

Waardenburg. Afgelopen week is de jongste zus van Hillie na een ziekbed overleden. We bidden 

voor hen die rouwen, verdriet of zorgen hebben, eenzaam zijn, we bidden voor de wereld!    

Hartelijk dank 

Wij willen u graag bedanken voor uw steun en hartelijk medeleven na het overlijden van mijn  

geliefde man, onze lieve vader en opa M. Middelkoop. Uw betrokkenheid, in welke vorm dan ook, 

heeft ons goed gedaan. Fam. J. Middelkoop-van Empel, kinderen en kleinkinderen. 

Van de beroepingscommissie 

Vacaturetijd is in de eerste plaats bezinningstijd. Wanneer we geloven in de voorzienige leiding van 

God, dan hoeven we niet overhaast te werk te gaan. Zij die geloven, haasten niet…! De kerkenraad 

heeft daarom de tijd genomen om met elkaar na te denken, onder leiding van onze consulent  

(ds. W. Roseboom), over vragen als wat voor gemeente zijn wij? Voor welke vragen en ontwikkelin-

gen staan wij en welke predikant past daarbij? Dankbaar mogen we melden dat de kerkenraad een 

beschrijving van onze gemeente én een profielschets voor de nieuw te beroepen fulltime predikant 

heeft opgesteld, zie bijgevoegde documenten. De toestemming én de solvabiliteitsverklaring zijn 

aangevraagd. Ook heeft de kerkenraad voorzien in de vacature in de beroepingscommissie: de heer 

M. van As (ouderling-kerkrentmeester) is benoemd als 7e lid van de beroepingscommissie. 

Dagboekjes 

Er is nog een aantal dagboekjes ‘Een handvol koren’ beschikbaar. Liggen in het portaal van de kerk.  

Prijs is in de boekwinkel ± € 13. Graag een bijdrage in de 1e collecte doen als je er een meeneemt.   

Oliebollen drive in, te bestellen tot en met dinsdag 28 december ! 

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 12 december  -  flyer op site 

Diensten met de jaarwisseling (alle diensten zijn online) 

Oudjaar, vrijdag 31 december: 19.30 uur, Waardenburg, ds. J. Broekman uit Lopikerkapel 

Nieuwjaar, zaterdag 1 januari: 10.00 uur, Waardenburg, ds. C.C.J. van der Dussen uit Ede 

Zondag 2 januari: 10.00 uur Neerijnen, ds. J. Hogenhout uit Meteren/Est 

Zondag 2 januari: 19.30 uur Neerijnen, ds. J. Hoekman uit Urk   

Voor alle datums: D.V.  

 

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. Woord en Daad 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Voor de diensten met  

de jaarwisseling, zie  

onderaan de nieuwsbrief 

 

Agenda 

Deze week geen  

activiteiten 

 

 

 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Immanuël’ 
vertaald betekent dat 

‘God met ons’ 
 

Mattheüs 1:23 


