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De Here zal voor u
strijden, en gij zult
stil zijn.
Exodus 14 vers 14

zondag 27 februari 2022

week 9

Bloemengroet
Bij de diensten
De corona pandemie heeft ons kerkelijk leven flink overhoop gehaald. Kerkdiensten moesten
plotseling online worden gevolgd, andere ontmoetingen en activiteiten werden stilgelegd. Maar
wat is het fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten, dat we weer onbeperkt en zonder
aanmelding in de eredienst mogen zijn. We wensen elkaar deze zondag een gezegende dienst
toe.
Bloemen
De bloemen van deze zondag worden bezorgd bij Janny de Rooij, Steenweg 59, 4181AK,
te Waardenburg. Drie weken geleden is Janny geopereerd aan haar knie, ze loopt nog met
krukkel. We wensen haar beterschap toe en een spoedig herstel.
Bericht van PKN
De oorlog in de Oekraïne is in alle hevigheid losgebarsten. De situatie veranderd van minuut
tot minuut en met verbijstering kijken we naar de beelden uit Oekraïne. De PKN roept alle
protestantse gemeenten op tot solidariteit en gebed voor dit zo getroffen land en hun inwoners.
Voorbede
In het bijzonder doen we voorbede voor de inwoners van Oekraïne dat zo getroffen is door
geweld.
Dankbaar dat er vanaf vandaag weer met een onbeperkt aantal mensen in de diensten
aanwezig mogen zijn. Voor alle zieken thuis, voor hen die verdriet hebben, rouw, zorgen.
Tachtigers
Op donderdag 3 maart gedenkt dhr. W. de Kock, Notaris van Aalstweg 11, 4181BB Waardenburg, zijn verjaardag. We wensen hem een gezegend nieuw levensjaar toe.
Agenda
Deze week en volgende week is er geen catechisatie.
Aandachtspunt: zondag 6 maart a.s. na de ochtenddienst mogen we weer elkaar ontmoeten in
de Oude School onder het genot van koffie, thee of fris. Van harte welkom.
Zingen na de dienst
Nu er nagenoeg geen beperkingen meer zijn willen we op 6 maart aanstaande weer zingen na
de avonddienst. Komt u ook?
Kindernevendienst
Vanaf 6 maart kunnen we gelukkig weer op normale wijze KND houden. De kinderen gaan dan
voor de preek met leiding de kerk uit. De oudste kinderen (groep 6 t/m 8 blijven in de consistorie. De jongste groep (1 t/m 5) lopen door naar de oude school. Aanmelden is niet meer nodig.
We houden de groepsapp nog wel even actief om bv mededelingen te doen. groeten van de
leiding van de Kindernevendienst.
Wijkindeling.
Dinsdag 15 februari j.l. zijn de ouderlingen van onze gemeente en onze pastoraal werker,
Dhr Burggraaf bijeen geweest. In deze vergadering is de wijkindeling vastgesteld.
Ouderling Baggerman, wijk 1 en 6; ouderling Verstegen, wijk 2; Ouderlingen van Helden en
Vuik, wijk 3 en 4; Pastoraal werker Burggraaf, neemt naast zijn normale werkzaamheden in
onze gemeente wijk 5 (zuiden van de Waal) voor zijn rekening; ouderling van Dooijeweert gaat
de 75 plussers bezoeken.

Zondag 27 februari
10.00 uur Neerijnen
Prop. A .van der Werf
uit Amersfoort
18.30 uur Neerijnen
Prop. J.G. Blok
Uit Randwijk
1. Kerk
2. Diaconie
3. Fonds onderh. kerkgeb.
Zondag 6 maart
10.00 uur Waardenburg
Prop. D.A. Burggraaf
Uit Arkel.
18.30 uur Waardenburg
Ds. W.J. Westland
uit Giessendam.
1. Kerk
2. Bijbelsch. De Wittenberg
3. Instandhd.Predikantsplts
Woensdag 9 maart.
Biddag.
13.00 uur Neerijnen.
Ds. W.J. de Jongh
Uit Nijkerk.
19.30 uur Neerijnen.
Ds. H.L. Versluis.
Uit Ede.
1. Kerk.
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
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