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zondag 13 februari 2022                 week 7

Bloemengroet 
Bij de diensten     Vanmorgen staat de dienst in het teken van de voorbereiding op de viering 
van het Heilig Avondmaal volgende week zondag. Het eerste gedeelte van het formulier wordt 
gelezen. We heten onze voorgangers van harte welkom en wensen hen en elkaar gezegende 
diensten. 
 
Bloemen     Als teken van verbondenheid ontvangt de heer A. (Aart) van Leeuwen, Donjon 28, 
4181DD Waardenburg, de bloemen van de dienst van vandaag. Al enige tijd heeft hij last van 
vermoeidheid. Vorig jaar heeft hij veel last van een longembolie gehad. Uit onderzoek blijkt nu 
dat er grote zorgen zijn over zijn gezondheid. Met een kuur hopen de artsen de ziekte te be-
strijden. Anders volgen er andere behandelingen. We wensen hem van harte beterschap en 
bidden of onze God de middelen wil zegenen die tot herstel kunnen leiden. We vragen om 
Gods nabijheid bij Aart, Siena en allen die bij hen horen. 
 
Voorbede     We bidden voor de heer Van Leeuwen (zie bloemen). Voor alle zieken thuis, voor 
hen die verdriet hebben, rouw, zorgen. We bidden voor goede kerkelijke vergaderingen deze 
week. We zijn dankbaar dat er steeds meer mogelijk wordt om elkaar te ontmoeten.  
 
Teksten     De ambtsdragers ontvingen vorige week bij hun (her)bevestiging een Bijbeltekst 
mee. Mogelijk heeft u ze niet onthouden. Het zijn de volgende: Ouderling Van Dooijeweert  
Jesaja 41: 13, Ouderling Verstegen 1 Korinthe 2: 2, Diaken Oldenhuis Mattheus 10: 40 en  
ouderling kerkrentmeester Van de Scheur 1 Kronieken 28: 20b. Kunt u thuis nog eens nalezen.  
 
Tachtigers     Op zaterdag 19 februari gedenkt mevrouw A. de Waal-van Wijk, Korte Woerden-
straat 16, 4181BG haar verjaardag. Wij wensen haar een gezegend nieuw levensjaar toe.  
 
Bijbelkring     Nu er weer meer ruimte is om bij elkaar te komen kan ook de Bijbelkring weer 
van start gaan. De eerstvolgende samenkomsten zijn gepland woensdagavond 23 februari en 
woensdagavond 23 maart om 20:00 uur. Aan de orde is hoofdstuk 3 “verlangen naar Zijn 
woord” van het boekje van Jos Douma. Allen hartelijk welkom in de Oude School!  
Meer informatie bij de pastoraal medewerker.  
 
Bericht van de Christenvrouw   Helaas kan in februari de avond van de Christenvrouw nog 
niet doorgaan. Maar met alle versoepelingen in zicht aan het eind van deze maand hopen we 
op 16 maart a.s. weer bij elkaar te mogen komen na zo'n lange tijd. In maart hoort u er meer 
over. We kijken er als bestuur naar uit. Hartelijke groet, Bestuur Christenvrouw  
 
Nieuwsbrief     Het is best wat werk om elke week de nieuwsbrief en per twee weken De Kerk 
Roept samen te stellen. Daarom is het goed dat er meerdere personen zijn die er ervaring mee  
hebben. In voorgaande jaren heeft Cees van Dooijeweert enige tijd de nieuwsbrief verzorgd en 
het is fijn dat hij opnieuw bereid is het op zich te nemen. Rekening houdend met vakanties e.d. 
kunnen we er dan vanuit gaan dat u elke week een nieuwsbrief en liturgie tegemoet kunt zien. 
Hiernaast ziet u het e-mailadres en telefoonnummer van Cees. Hij gaat deze week beginnen.   
 
Verantwoording december 2021     Kerk 882,75; Instandhouding predikantsplaats 92,20; 
Fonds onderhoud gebouwen 446,85; Algemeen diaconale doeleinden 301,50; Groot Nieuws 
Radio 126,50; IZB 110,10; Ned. Bijbel Genootschap 91,45; Woord en Daad 97,90; Quotum 
collecte PKN 40,25. Ontvangen bij bezorging kerstattenties diaconie via Van As 10,-  en  
De Kock 2 x 10,-. Via Burggraaf  20,- voor de kerk. Allen hartelijk dank  
 
Veertigdagentijd    Op 3 maart, aswoensdag, begint de Veertigdagentijd, een tijd van bezin-
ning op weg naar Pasen. In de nieuwsbrieven proberen we er aandacht aan te schenken. 
Graag wijzen wij u op de 40dagentijdkalender Alles komt goed?! Deze kalender kunt u bestel-
len bij de PKN, zoeken op veertigdagentijd. Om elke dag toe te leven naar Pasen, met gebe-
den, gedichten en korte meditaties voor bezinning en inspiratie. 

Voor alle datums: D.V.  
Voor de morgendienst  aan-
melden. Avonddienst vrij. 
Alle diensten ook online 
 
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.   
 
Zondag 20 februari  
Viering/dankz.H.A. 
10.00 uur Waardenburg  
Ds. K.E. Schonewille  
uit Ochten 
kindernevendienst  
18.30 uur Waardenburg 
Ds. J. Broekman 
uit Lopikerkapel 
1. Kerk 
2. PDC De Herberg 
3. Onderhoud kerkgeb.    
 
Agenda 
Maandag, consistorie W 
19.30 uur moderamen 
Dinsdag, Oude School 
18.30 uur catechisatie 
20.00 uur consistorie  
 
Pastoraal medewerker 
Prop. D.A. Burggraaf 
tel. 06 23383647 
daburggraaf@hervormd 
waardenburgneerijnen.nl 
 
Kopij nieuwsbrief voor  
donderdag 18.00 uur  
aanleveren bij  
ceesvandooyeweert@ 
hervormdwaardenburg 
neerijnen.nl  
tel. 06 16350781 
 
Collecte via website of 
NL53RABO 0366704788 
(diaconie) 
NL08RABO 0366702688 
(kerkrentmeesters) 
 
Meldpunt misbruik: 
www.smpr.nl 

 

Scriba: G. de Kock, p.a. Dorpsstraat 27,4181BM Waardenburg 06 39182700 scriba@hervormdwaardenburgneerijnen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Dit is de gelijkenis:  

Het zaad is het 
Woord van God’ 

 

Lucas 8: 11 
Tekst avonddienst 

Thema: Hoe horen wij? 


