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zondag 23 januari 2022                   week 4

Bloemengroet 
Bij de diensten 
We mogen weer met 50 mensen naar de kerk. Daar maken we dankbaar gebruik van. Met de 
verwachting dat er volgende week weer zoveel kunnen zijn als de 1,5 meter norm toelaat. Dat 
betekent dan 75 mensen. Voor de morgendienst blijft het dus dat het aanmelden verplicht is. 
De avonddiensten zijn vrij toegankelijk. In de dienst houden we de 1,5 meter norm aan. Tijdens 
verplaatsingen doen we een mondkapje voor. Zingen is toegestaan, laten we het nog even 
rustig aan doen. We hopen van harte dat we nu de goede kant op gaan en we snel ‘gewoon’, 
dat is zonder beperking, naar de kerk kunnen. Het is fijn dat we weer twee gastvoorgangers 
hebben, we heten hen van harte welkom en wensen hen en elkaar gezegende diensten. 
 
Kindernevendienst, jeugdwerk 
Deze week is er nog geen kindernevendienst. Het aantal kinderen met corona op de basis-
scholen in de regio is dermate gestegen dat we wachten tot zondag 6 februari als we weer in 
Waardenburg kerken. Dan kijken we met de leiding of het verantwoord is. A.s. vrijdag is er een 
avond van de jeugdclubs gepland, ook hier is het tegen die tijd verstandig even te overleggen.    
 
Bloemen 
Eind vorig jaar zijn Christiaan, Joëlle en Jonas van Gameren verhuisd vanuit Opijnen naar de 
1e Tieflaarsestraat 5, 4182PC Neerijnen. Als teken van verbondenheid ontvangen zij de bloe-
men met de bede dat ze er lang en gelukkig mogen wonen, kortom: een gezegende tijd. 
 
Voorbede 
Dankbaar dat we weer naar de kerk kunnen, al is het met een beperkt aantal. We bidden voor 
vervolgde christenen (zie open Doors), We bidden voor hen die in rouw zijn omdat ze een  
geliefde moeten missen, kort geleden of langer, soms lijkt het gemis alleen maar groter te wor-
den. We bidden voor de zieken in ons midden, ernstig ziek, grote zorgen, of milde corona-
klachten. We bidden voor de wereld waar wij deel van uitmaken. 
 
Kerkenraad 
Het antwoord van A.C. Oldenhuis op zijn verkiezing tot diaken is nog niet ontvangen. Het zal 
zondagmorgen bekend zijn zodat de ouderling van dienst het kan afkondigen. De bevestiging 
van de nieuwe ambtsdragers is gepland op zondag 6 februari. Als ouderling C. van Dooije-
weert en A. Verstegen en als diaken mogelijk A.C. Oldenhuis. Tevens is er de herbevestiging 
van M. van de Scheur die hiermee aan een 2e termijn begint als ouderling kerkrentmeester.   
 
Bericht van Dik en Lita van Wijk 
Beste gemeenteleden, Door allerlei omstandigheden, covid en verhuizen, hebben wij nu een 
definitief besluit genomen om in Geldermalsen naar de kerk te gaan. Wij willen iedereen  
hartelijk bedanken voor de fijne gesprekken en contacten, die we met jullie hebben gehad.  
Wij wensen jullie Gods zegen toe.  
Groet, Dik en Lita van Wijk, Dijkmanszoet 1, 4191 DP Geldermalsen  
Ook wij wensen Dik en Lita de zegen van God toe in Geldermalsen. Dik is al heel lang lid van 
onze restauratiecommissie. Zijn deskundigheid wordt zeer gewaardeerd. Dit jaar begeleidt hij, 
samen met Cees Kraal, nog de subsidieaanvraag mee en werken zij de nieuwe leden van de 
restauratiecommissie in. Gezien de staat van dienst van beide oudgedienden zal er later dit 
jaar zeker aandacht worden geschonken aan een afscheidsmoment. 
  
Open Doors 
Afghanistan is de nieuwe nummer één op de Ranglijst Christenvervolging van Open Doors. 
Het verdringt Noord-Korea, dat twintig jaar lang onafgebroken de lijst aanvoerde, naar de  
tweede plaats. Wereldwijd is de vervolging van christenen tot extreme hoogte gestegen: 360 
miljoen christenen, een stijging van 20 miljoen ten opzichte van vorig jaar. Eén op de 7 christe-
nen kan zijn geloof niet in vrijheid beleven. Daarmee is een nieuw dieptepunt bereikt voor de 
vrijheid van godsdienst wereldwijd. 

Voor alle datums: D.V.  
Voor de morgendienst  aan-
melden. Avonddienst vrij. 
Alle diensten ook online 
 
Zondag 23 januari  
10.00 uur Waardenburg  
Ds. B.J. van der Kamp  
uit Harderwijk 
geen kindernevendienst 
18.30 uur Waardenburg 
Prop. P. van der Schee 
uit Hoevelaken 
1. Kerk 
2. Alg. diac. doeleinden 
3. Onderhoud kerkgeb.   
 
Zondag 30 januari  
10.00 uur Neerijnen  
Prop. J.J. de Haan  
uit Woerden 
geen kindernevendienst 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. E. van Rooijen  
uit Noordeloos 
1. Kerk 
2. St. Ondergrondse kerk 
3. Onderhoud kerkgeb.   
 
Agenda 
Dinsdag, Oude School 
18.30 uur catechisatie 
Woensdag, Oude School 
19.30 - 20.00 uur inleveren  
enveloppen actie  
Kerkbalans 2022 
Vrijdag, Jeugdclubs 
 
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) 
Meldpunt misbruik: 
www.smpr.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Door Zijn  

striemen bent  
u genezen. 
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Tekst morgendienst 


