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zondag 16 januari 2022

week 3

Bij de diensten
Bloemengroet
Vandaag
staan er twee emeriti op de kansel, predikanten die met ‘pensioen’ zijn. Ze hebben
allebei meerdere gemeenten mogen dienen. We wensen hen en elkaar gezegende diensten.
Bloemen
Op 24 december waren de heer L. van den Ham en mevrouw A.H.J. van den Ham-van Kleef
50 jaar getrouwd (Dr. Kijlstradreef 23, 4181BR 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
Het is fijn dat de catechisatie weer ‘gewoon’ kan plaatsvinden na enkele online bijeenkomsten.
Bij A. Jonkers (Nieuwstraat 25, 5311BE Gameren) is de chemobehandeling aangeslagen maar
andere kwalen spelen op. Hopelijk kan deze week de volgende kuur plaatsvinden. Er zijn meer
behandelingen nodig. We bidden ook voor anderen waar zorgen zijn, lichamelijk en psychisch,
bekend en minder bekend in de gemeente. We bidden voor A.C. Oldenhuis die geroepen is om
het ambt van diaken te vervullen. We bidden voor het beroepingswerk dat afgelopen week,
na diverse voorbereidingen, ’echt’ van start is gegaan. We bidden voor de Week van gebed,
met het thema ‘Licht in het duister’. Maandagavond is de start van de actie Kerkbalans 2022
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. We bidden om een goed resultaat.
Kerkenraad
In de vergadering van 10 januari heeft de kerkenraad broeder A.C. Oldenhuis (Graskamp 1,
4175CX Haaften) verkozen in het ambt van diaken. Hij is mondeling op de hoogte gesteld
en deze week zal een gesprek plaatsvinden. Gevraagd wordt of hij uiterlijk 22 januari zijn
beslissing kenbaar wil maken. Wij wensen hem hierbij Gods nabijheid toe en een biddende
gemeente. De vacature voor ouderling is nog niet ingevuld.
Moderamen
In de eerste vergadering van het jaar wordt het moderamen (het dagelijks bestuur van de kerk)
vastgesteld, waarin uit elk college een vertegenwoordiger zitting heeft. Voor 2022 zijn het de
broeders J.H. de Greef, diaken (preses), J.W. de Jongh, ouderling-kerkvoogd en G. de Kock,
ouderling (scriba). De predikant is altijd lid van het moderamen.
Van de beroepingscommissie
De beroepingscommissie is donderdag 12 januari jl. van start gegaan. Het beroepen van een
nieuwe predikant voor onze gemeente gaat ons allemaal aan. Kent u een predikant of proponent, die u geschikt acht? Laat het ons weten en stuur, voor komende zaterdag 22 januari,
schriftelijk of per e-mail (zie gegevens hiernaast), de namen naar de scriba. Deze opgaven
graag voorzien van een korte motivering en daarbij uw gegevens.
Kerkbalans 2022
Vorige week al aangekondigd: Maandagavond 17 januari om half acht worden de medewerkers die de enveloppen bezorgen en ophalen verwacht in de Oude School. De tasjes met ‘hun’
adressen staan klaar, er is geen gezamenlijke bijeenkomst. Dat hopen we volgend jaar weer te
kunnen doen. 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 u de
envelop al klaar
heeft staan.
Het College van
Kerkrentmeesters.

Voor alle datums: D.V.
Alle diensten zijn online
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.
Zondag 23 januari
10.00 uur Waardenburg
Ds. B.J. van der Kamp
uit Harderwijk
18.30 uur Waardenburg
Prop. P. van der Schee
uit Hoevelaken
1. Kerk
2. Alg. diac. doeleinden
3. Onderhoud kerkgeb.
Agenda
Maandag, Oude School
19.30 uur uitreiken
enveloppen actie
Kerkbalans 2022
Dinsdag, Oude School
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)

