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Toekomst
=
…..dat het licht blijft
Zacharia 14: 7

2022 week 1

jaarwisseling, zondag 2 januari

Bloemengroet
De kerkenraad wenst u van harte veel heil en zegen voor 2022 toe !
Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar

Lied 350 :1 (Weerklank)
geschreven door
D. Bonhoeffer

Bij de diensten
Online diensten en lege kerken, daar sluiten we 2021 mee af en gaan we het nieuwe jaar mee
in. Net als vorig jaar geen ontmoeting na de dienst op 1 januari, geen nieuwjaarswensen. Maar
we weten dat we elkaar graag goede wensen willen overbrengen. Het is wachten op de persconferentie van de regering of we de diensten van 16 januari weer kunnen bezoeken, en met
welke aantallen. Het zingen na de dienst op deze eerste zondagavond van de maand gaat niet
door, misschien in februari?? De gastpredikanten heten we allen van harte welkom en we
wensen elkaar gezegende diensten toe, enkelen in de kerk en, hopelijk, velen thuis.
Bloemen
De eerste bloemen van 2022 worden bezorgd bij de heer en mevrouw van Staveren-Kardol,
zij waren in december 55 jaar getrouwd (Pr. Willem-Alexanderstraat 4, 4181BA Waardenburg).
Nogmaals van harte gefeliciteerd en goede jaren toegewenst. De zorgen over de gezondheid
van mevrouw nemen helaas toe. We bidden om troost en verlichting.
Voorbede (is danken en bidden)
Danken, is er reden om te danken? Ja toch, ondanks wat er is gebeurd in 2021 in uw/jouw leven. Zingt u mee met opwekking 733, ’Tienduizend redenen’. En bidden, net zoveel redenen
om te bidden. Vult u de namen in, uw/jouw naam. Bidden voor elkaar, voor de wereld, voor
2022 en …. voor jezelf.
Familie Van Rijswijk
We zijn erg dankbaar voor alle aandacht, kaartjes, telefoontjes en het bezoek dat mijn ouders,
Bram en Nel van Rijswijk, mogen ontvangen. Tegelijkertijd vergt het ontvangen van bezoek
ook energie en met die reden willen we u/jou vragen om vooraf even te bellen om een afspraak
te maken zodat het niet te druk wordt. Ook zouden we het fijn vinden als het bezoek niet langer
duurt dan 30 minuten. Alvast dank en hartelijke groet, Matthias
Kerkenraad
Dankbaar en blij zijn we dat broeder C. van Dooijeweert zijn verkiezing als ouderling heeft
aangenomen. Vooral in een vacante periode is het goed voor het bezoekwerk als de ambten
van ouderling ingevuld zijn. We zijn nog op zoek naar een ouderling (vacature) plus een diaken
(voor br. A. Jonkers die aftredend is en zich niet herkiesbaar stelt). U wordt opnieuw in de
gelegenheid gesteld namen van broeders die u daarvoor geschikt acht in te dienen bij de
scriba, schriftelijk of per mail (gegevens zie hiernaast). Dit kan tot zaterdag 8 januari.
Behandeling gebeurt in de vergadering van de kerkenraad van 10 januari.
Verantwoording oktober 2021 (heef u nog tegoed)
Kerk 959,20; Instandhouding predikantsplaats 84,55; Fonds onderhoud gebouwen 486,45;
Algemeen diaconale doeleinden 139,70; Kerk en Israël 162,40; Kerk in Actie: diaconaal
160,70; Stichting Gave 142,10; GZB: Najaarszendingscollecte 235,90; GZB 249,-; Kerktelefoon 3e kwartaal 145,- Envelop via Baggerman 10,- voor de kerk. Allen hartelijk dank.
Dagboekjes Er is nog een aantal dagboekjes ‘Een handvol koren’ beschikbaar. Liggen in de
kerk maar is lastig op te halen nu we alleen online uitzenden. Wilt u graag een boekje, geef het
door aan een ouderling en er wordt gezorgd dat het bij u komt. Prijs is in de boekwinkel ± € 13.
Pastoraal medewerker Prop. D.A. Burggraaf tel. 06 23383647 e-mail daburggraaf@hervormdwaardenburgneerijnen.nl

Tekst dienst 31-12

Voor alle datums: D.V.
Alle diensten zijn online
Vrijdag 31 december
Oudjaar
19.30 uur Waardenburg
Ds. J. Broekman
uit Lopikerkapel
1. Kerk
2. Quotum PKN
3. Onderhoud kerkgeb.
Zaterdag 1 januari
Nieuwjaar
10.00 uur Waardenburg
Ds. C.C.J. van der Dussen
uit Ede
1. Kerk
2. Quotum PKN
3. Onderhoud kerkgeb.
Zondag 2 januari
10.00 uur Neerijnen
Ds. J. Hogenhout
uit Meteren
18.30 uur Neerijnen
Ds. J. Hoekman
uit Urk
1. Kerk
2. Kerk in Actie mission.
3. Instandh. pred. plaats
Zondag 9 januari
10.00 uur Waardenburg
Ds. J. Boer
uit Nunspeet
18.30 uur Waardenburg
Ds. H.J. Lam
uit Werkendam
1. Kerk
2. Alg. diac. doeleinden
3. Onderhoud kerkgeb.
Agenda
Er zijn geen activiteiten
deze week
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)

