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zondag 30 januari 2022                   week 5

Bloemengroet 
Bij de diensten 
De 1,5 meter norm is van toepassing bij de bepaling van het aantal kerkgangers. Voor onze 
kerken hoort daarbij 75 personen. Plus placering (het aanwijzen van plaatsen) en voor de  
morgendienst aanmelden. Tijdens verplaatsingen doen we een mondkapje voor. Zingen doen 
we graag maar ingetogen. Fijn dat we weer twee voorgangers hebben, een wat jongere en een 
wat oudere, we heten hen van harte welkom en wensen hen en elkaar gezegende diensten.    
 
Bloemen 
‘Eindelijk is het zover!’ staat ondermeer op het verhuisbericht en de kerst- en nieuwjaarsgroet 
die Gerard en Lydia de Vries in december verstuurd hebben. Het duurde dan ook jaren (!) voor 
ze deze maand hun nieuwe woning konden betrekken. Hun adres is nu Kattenstraat 18, 
4101BM Culemborg. Met een hartelijke felicitatie ontvangen ze de bloemen van deze zondag 
en dat komt Gerard goed uit want ze zijn de hele week wegens corona (milde klachten) aan 
huis gekluisterd. We wensen hen beterschap en een gezegende tijd midden in Culemborg. 
 
Voorbede 
We bidden voor onze broeder A.D. (Bram) van Rijswijk. ‘Zoals een hert verlangt naar water, zo 
verlangt mijn ziel naar U o Heer!’ De krachten van Bram worden steeds minder, hij slaapt veel. 
We bidden voor de mensen op al die andere adressen waar zorgen zijn door ziekte of andere 
redenen. Voor miljoenen christenen die om hun geloof vervolgd worden (zie diaconale collecte) 
Natuurlijk hebben we reden tot dankbaarheid, dat we weer met meer mensen naar de kerk 
kunnen, dat er volgende week vier broeders in het ambt worden (her)bevestigd, dat de  
voorlopige toezeggingen actie Kerkbalans hoop geven voor de toekomst, dat er ….. 
 
Lied ’Tienduizend redenen’ (gedeelte)  
De zon komt op, maakt de morgen wakker. Mijn dag begint met een lied voor U 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen. Laat mij nog zingen als de avond valt 
  Loof de Heer, o mijn ziel. 
  O mijn ziel 
  Prijs nu zijn heilige Naam 
  Met meer passie dan ooit 
  O mijn ziel. Verheerlijk zijn heilige Naam 
En op die dag, als mijn kracht vermindert. Mijn adem stokt en mijn einde komt 
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen. Tienduizend jaar en tot in eeuwigheid 
 
Kerkenraad 
Volgende week, 6 februari is de (her)bevestigingsdienst ambtsdragers. Als ouderlingen C. van 
Dooijeweert en A. Verstegen en als diaken A.C. Oldenhuis. Tevens is er de herbevestiging van 
M. van de Scheur als ouderling kerkrentmeester. Mocht u bezwaar willen indienen omtrent 
handel en wandel tegen een van deze broeders dan is dat mogelijk tot uiterlijk woensdag  
2 februari, gemotiveerd, schriftelijk of per mail bij de scriba. Voor de gegevens zie hiernaast. 
Tevens wordt afscheid genomen van diaken A. Jonkers.   
 
Diaconale collecte 
SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor 
vervolgde christenen. We werken vanuit ons geloof in Jezus Christus en laten ons daarbij  
leiden door Gods Woord, de Bijbel. Het werk van SDOK is ontstaan vanuit het getuigenis van 
Richard Wurmbrand, een predikant uit Roemenië. Vanaf 1966 spoort Wurmbrands getuigenis 
ons aan om met dezelfde daadkracht en passie naast vervolgde christenen te staan. 
In navolging van Jezus Christus streeft SDOK naar een correcte, respectvolle en transparante 
houding. We werken vanuit de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig is. In onze berichtgeving 
leggen we ons erop toe alleen de waarheid te vertellen over vervolging van christenen wereld-
wijd. We publiceren daarom alleen informatie van betrouwbare partners of van algemeen  
bekende mediabronnen. (Bron: site SDOK.nl. Kijk daar voor meer informatie) 

Voor alle datums: D.V.  
Voor de morgendienst  aan-
melden. Avonddienst vrij. 
Alle diensten ook online 
 
Zondag 30 januari  
10.00 uur Neerijnen  
Prop. J.J. de Haan  
uit Vinkeveen 
geen kindernevendienst 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. E. van Rooijen  
uit Noordeloos 
1. Kerk 
2. St. Ondergrondse kerk 
3. Onderhoud kerkgeb.   
 
Zondag 6 februari  
10.00 uur Waardenburg  
Ds. J. de Jong  
uit Nijkerk 
(Her) bevestiging ambtsdr. 
Kindernevendienst nnb 
18.30 uur Waardenburg 
Ds. C. Budding 
uit Goudswaard 
1. Kerk 
2. Kerk in Actie, diac. 
3. Instandh. pred. plaats    
 
Agenda 
Dinsdag, Oude School 
18.30 uur catechisatie 
Donderdag, Oude School 
19.30 - 20.30 uur  
collectebonnen 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bekeer u, want  

het koninkrijk der 
hemelen is  

nabij gekomen. 
 

Mattheüs 4: 17 
Tekst morgendienst 


