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zondag 20 februari 2022                 week 8

Bloemengroet 
Bij de diensten      
Vanmorgen staat de dienst in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal en in de 
avonddienst zal er voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal zijn. In de morgen-
dienst gaat voor onze oud predikant Ds. K.E. Schonewille en in de avonddienst Ds. J. Broek-
man. We heten onze voorgangers van harte welkom en wensen hen en elkaar gezegende 
diensten. 
 
Bloemen      
Deze zondag willen we de bloemen geven en na de dienst overhandigen aan onze oud predi-
kant Ds. K.E. Schonewille. 9 jaar is hij predikant van onze gemeente geweest en met vele  
gemeenteleden lief en leed gedeeld. Hij was er als er vreugde was maar ook bij verdriet.  
We wensen hem Gods nabijheid in de toekomende tijd toe. 
 
Voorbede   
We doen voorbede voor het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, zie tekst hieronder. 
Dankbaar dat er vanaf zondag 27 februari weer met een onbeperkt aantal mensen in de dien-
sten aanwezig kunnen zijn. Voor alle zieken thuis, voor hen die verdriet hebben, rouw, zorgen. 
We bidden voor de wereld waar op vele plaatsen zorgen zijn, m.n. in de Oekraïne. 
 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.    
Het centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke gemeenten een  
tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele gemeenteleden die, om wat voor 
reden dan ook, even afstand willen nemen van hun woon/werksituatie en zich willen bezinnen 
op levensvragen. Daarbij kunnen psychosociale problemen een rol spelen. De stichting tracht 
haar doel te bereiken door het bieden van: een christelijke leefgemeenschap, individuele  
geestelijke begeleiding door professionele begeleiders, een beperkt dagprogramma rust en 
ruimte, advies m.b.t. nazorg, informatie en advies aan plaatselijke gemeenten. Door dit alles 
worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te [her] vinden.     
De diaconale collecten en de schalen van vandaag zijn bestemd voor deze mooie instelling. 
 
Zondagse erediensten.    
Als gemeente zijn we zeer verheugd en dankbaar dat vanaf 25 februari a.s. geen beperkende 
maatregelen meer gelden voor het kerkelijk leven. 
We hopen en bidden dat ons gemeenteleven weer beleefd kan worden. Ook de kerk, de plek 
waar we iedere zondag twee maal God ontmoeten en ook elkaar.. 
Voor onze gemeente van belang dat er weer met een onbeperkt aantal leden de zondagse 
erediensten kunnen en mogen worden bijgewoond. 
 
Een passend lied.  Voor de ontmoeting met God en elkaar.  
Lied 439 : 1 en 4  uit Weerklank. 
 
 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta, 
 Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. 
 U woord is het pad, de weg waarop ik ga, 
 Zolang U mij adem geeft, zolang ik besta, 
 Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij, 
 Heer, ik bid U, blijf mij nabij. 
 
 Vader van het leven, ik geloof in U. 
 Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. 
 Kom hierin ons midden, Geest van liefde en kracht,  
 U die via duizend wegen, ons hier samenbracht; 
 En op duizend wegen zendt U ons weer uit, 
 Om het zaad te zijn van Gods rijk. 

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.    
 
Zondag 27 februari 
 
10.00 uur Neerijnen 
Prop. A .van der Werf 
uit Amersfoort 
18.30 uur Neerijnen 
Prop. J.G. Bok 
Uit Randwijk 
 
1. Kerk 
2. Diaconie 
3. Fonds onderh. kerkgeb. 
 
Agenda 
Dinsdag, Oude School 
18.30 uur catechisatie 
Woensdag Oude School 
20.00 uur. Bijbelkring  
Vrijdag  Oude School  
jeugdclubs. 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Zalig zijn zij die hon-

geren en dorsten 
naar de gerechtig-
heid want zij zullen 
verzadigd worden’ 

 

Mattheus 5: 6 


