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zondag 6 februari 2022                   week 6

Bloemengroet 
Bij de diensten     Een bijzondere dienst! Vanmorgen wordt een aantal ambtsdragers (her) 
bevestigd. Broeders C. van Dooijeweert en A. Verstegen als ouderling, A.C. Oldenhuis als  
diaken en M. van de Scheur als ouderlingkerkrentmeester. Diaken A. Jonkers is aftredend 
maar stelt zich niet herkiesbaar, we nemen afscheid van hem en kijken terug op goede  
periodes waarin hij eerst het ambt van ouderling en later van diaken mocht invullen.  
Er is kindernevendienst, wilt u de kinderen via de app bij Trudy opgeven. 
Hoewel er gedacht is aan koffie na de dienst is de weersverwachting zodanig dat het niet lukt. 
We heten onze voorgangers van harte welkom en wensen hen en elkaar gezegende diensten. 
 
Bloemen     Het moet u zondag opvallen, ouderling kerkrentmeester M. van de Scheur 
(Delwijnsekade 2d, 5316BH Delwijnen) loopt wat moeizaam. Enkele weken geleden heeft hij 
zijn kniebanden en meniscus op een vervelende manier benadeeld. Behandelingen volgen.  
Hij ontvangt de bloemen van vanmorgen en wij wensen hem spoedig algeheel herstel toe  
 
Voorbede     We bidden voor de familie Van Rijswijk (zie overleden). We bidden voor Derjan, 
Elsemarie en Peter Westerveen (Notaris van Aalstweg 29, 4181BB Waardenburg), Op 3 febru-
ari is de vader van Elsemarie, de heer Cornelis (Kees) Schop, op 67 jarige leeftijd overleden. 
We bidden voor meer leden van onze gemeente die van een familielid deze week afscheid 
moesten nemen. Dankbaarheid is er ook, voor het mooie bedrag van € 58.500 aan toezeggin-
gen voor de actie Kerkbalans, dank aan lopers en gevers. 
 
Overleden     Op maandag 31 januari 2022 is overleden ons gemeentelid A.D. (Bram) van 
Rijswijk, in de leeftijd van 83 jaar. Hij was enige tijd ziek. Hij woonde Dorpsstraat 4, 4181BN 
Waardenburg. Op de rouwkaart staat ‘Dankbaar zijn we dat hij vol vertrouwen en blijdschap, 
vanuit zijn geliefde aardse huis, is opgenomen in zijn Hemelse Thuis, mijn lieve echtgenoot, 
onze lieve vader’. Als tekst is afgedrukt: ‘En zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de volein-
ding der wereld’ Mattheus 28: 20. De begrafenis heeft zaterdagmorgen 5 februari plaatsgevon-
den, na een dankdienst in de Hervormde kerk in Waardenburg. We bidden om troost en kracht 
voor Nel, voor Matthias en Alexander, voor MayaSari.  
Bram heeft veel betekend voor de Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen. Veel perio-
den heeft hij als ambtsdrager in de kerkenraad zijn rol vervuld, begonnen als diaken in de jaren 
zestig en daarna als ouderling. Luisterend oor voor iedereen. Jaren is hij scriba geweest. Ruim 
12 jaar zorgde hij dat er een dominee kwam als onze eigen predikant niet voorging. Vooral in 
vacaturetijden een flinke klus. Dat zijn bestuurlijke en organisatorische taken. Daarnaast met 
Nel de spil in veel ondersteunend gemeentewerk. Vanaf het begin van de wekelijkse nieuws-
brief in 2008 zorgden zij dat de brieven in de kerk lagen en bij een aantal senioren thuis zijn 
bezorgd. Zolang we collectebonnen hebben werden die verzorgd vanuit Dorpsstraat 4, keurig 
in enveloppen voorzien van de gegevens in het mooie handschrift van Bram. De bezorging van 
de Kerk Roept heeft hij jaren, tot voor kort, voor zijn rekening genomen. En wat misschien wel 
het belangrijkste was, Bram en Nel zijn de vraagbaak als het om gemeentezaken gaat. Een 
voorbeeld voor ons allen als gemeentelid, in woord en daad. Wij zullen hem missen, al staat 
ons gemis in de schaduw van het gemis door Nel en de kinderen.  
 
Van de beroepingscommissie     Op 26 januari is de solvabiliteitsverklaring ontvangen van 
het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Gelderland. Het Breed Mode-
ramen van de Classis Gelderland Zuid & Oost stuurde op 1 februari de toestemming voor het 
beroepingswerk. Dankbaar en blij zijn we dat we nu echt kunnen beginnen. Fijn dat meerdere 
gemeenteleden namen van predikanten hebben ingediend. Het tekent de betrokkenheid. 
 
Tachtigers     Verzuimd is in de vorige nieuwsbrief op te nemen dat afgelopen vrijdag 4 febru-
ari mevrouw S.H.J. van Riemsdijk-Dordmond haar verjaardag vierde (De Koeldert 18, 4181CK 
Waardenburg). Vandaag mag de heer C.A. Kraal een kroonjaar gedenken (G E H T Noltheni-
uslaan 2, 4181AS Waardenburg). Vrijdag 11 februari is de heer F. Kool jarig (Van Pallandtweg 
8a, 4182CA Neerijnen). Wij wensen hen allen een gezegend nieuw levensjaar toe.   

Voor alle datums: D.V.  
Voor de morgendienst  aan-
melden. Avonddienst vrij. 
Alle diensten ook online 
 
Zondag 6 februari  
10.00 uur Waardenburg  
Ds. J. de Jong  
uit Nijkerk 
(Her) bevestiging ambtsdr. 
kindernevendienst  
18.30 uur Waardenburg 
Ds. C. Budding 
uit Goudswaard 
1. Kerk 
2. Kerk in Actie, diac. 
3. Instandh. pred. plaats    
 
Zondag 13 februari  
10.00 uur Neerijnen  
Ds. C.C.J. van der Dussen  
uit Ede 
Voorber. viering H.A. 
geen kindernevendienst 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. J.C. Schuurman  
uit Putten 
1. Kerk 
2. Alg. diac. doeleinden 
3. Onderhoud kerkgeb.   
 
Agenda 
Maandag, consistorie Wb 
19.30 uur gebedskring 
Dinsdag, Oude School 
18.30 uur catechisatie 
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 

 

Seniorenmiddag     De bijeenkomst gaat deze maand niet door. We kijken uit naar 16 maart! 

 

 

 

 

 

 

 

 
En zie, Ik ben  

met u al de dagen, 
tot aan de voleinding 

der wereld 
 

Mattheüs 28: 20 
Tekst dankdienst 5-2 


