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zondag 9 januari 2022                   week 2 

Bloemengroet 
Bij de diensten 
De scholen gaan morgen weer open. Dat geeft hoop voor het, al is het wellicht beperkt,  
openstellen van de kerken. Maar er gaan geluiden dat we niet teveel moeten verwachten.  
Dus… laten we afwachten wat mogelijk wordt. We mogen wel stellen dat we met het thuis  
ontvangen van duidelijk beeld en geluid bevoorrecht zijn. Laten we daar ook dankbaar voor 
zijn, al kan het niet op tegen de samenkomsten waar we elkaar zien, spreken en ontmoeten. 
Het is fijn dat we weer twee gastvoorgangers hebben, we heten hen van harte welkom en  
wensen hen en elkaar gezegende diensten. 
 
Bloemen 
Op 23 december waren de heer L.B.R. van der Vliet en mevrouw G. van der Vliet-Bloos 50 jaar 
getrouwd (Notaris van Aalstweg 1, 4181BB Waardenburg). Ze ontvangen de bloemen van de 
dienst als teken van verbondenheid en (nogmaals) met een hartelijke felicitatie. Wij wensen 
hen nog veel goede jaren toe.  
 
Voorbede 
We zijn dankbaar dat de kinderen weer naar school kunnen. We bidden voor hen en voor de 
leerkrachten en ondersteunend personeel. Dat er rust mag komen. We bidden dat we elkaar 
weer ‘gewoon’ mogen en kunnen ontmoeten, ook in de kerk. We bidden voor gemeenteleden 
waar zorgen zijn door ziekte. We bidden voor invulling van de vacatures in de kerkenraad. 
 
Oliebollen drive in (van de onderhoudsgroep) 
De op oudejaarsdag gehouden drive in oliebollenactie heeft het mooie netto resultaat  
opgeleverd van € 336. Een mooi resultaat aan het einde van 2021. Alle kopers hartelijk dank!  
 
Collectebonnen 
Sinds (zeer) lange tijd kon men voor collectebonnen terecht bij Bram en Nel van Rijswijk. Met 
ingang van dit jaar wijzigt het. Elke eerste donderdag van de maand kunt u ze halen in de  
Oude School, van 19.30 tot 21.00 uur. Bestelt u vooraf dan liggen ze klaar. Per bank betalen 
verdient de voorkeur maar contant afrekenen blijft mogelijk. Lukt het niet ze op te halen dan 
brengen we ze bij u thuis. Contactpersoon is ouderling-kerkrentmeester Marinus van As, u kunt 
hem altijd bereiken op tel. 0345-576037 als u wilt bestellen of een vraag hebt.  
Bestellen kan ook via de website. Via ‘collecte’ in de balk komt u in een menu. In drie stappen 
geeft u uw bestelling door en rekent u af via SKG. Probeer het gewoon!   
 
Verantwoording november  
Kerk 767,30; Instandhouding predikantsplaats 211,45; Fonds onderhoud gebouwen 414,60; 
Dankdagcollecte 1.705,55 Algemeen diaconale doeleinden 142,30; Plaatselijk jeugdwerk 
105,00;  Dorcas 127,05; Lokale voedselbank 114,00; Enveloppen dankdagcollecte 225,00;  
Envelop via Baggerman 10,00 en Burggraaf 10,00 voor de kerk. Allen hartelijk dank. 
 
Kerkbalans 2022 
Januari, de maand van/voor Kerkbalans. Maandagavond 17 januari om half acht worden de 
medewerkers die de enveloppen bezorgen en ophalen verwacht in de Oude School. Daar  
ontvangen ze hun wijk/straat. Dat betekent dat u vanaf die maandag de envelop persoonlijk 
uitgereikt krijgt of in uw brievenbus ontvangt. Eind van de week, in ieder geval voor woensdag 
26 januari, wordt  
de retourenvelop 
bij u opgehaald. 
Het is dan fijn als 
de envelop al 
klaar staat. 
Het College van 
Kerkrentmeesters  

Voor alle datums: D.V.  
Alle diensten zijn online 
 
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.   
 
Zondag 16 januari  
10.00 uur Neerijnen  
Dr. A.A.A. Prosman  
uit Amersfoort 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. J.A. de Koeijer  
uit Ermelo 
1. Kerk 
2. Pl. seniorenwerk 
3. Onderhoud kerkgeb.   
 
Agenda 
Maandag, Oude School 
19.30 uur kerkenraad  
Dinsdag, online 
18.30 uur catechisatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pastoraal medewerker 
Prop. D.A. Burggraaf 
tel. 06 23383647 
daburggraaf@hervormd 
waardenburgneerijnen.nl 
 
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) 
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