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zondag 6 maart 2022                     week 10

Bloemengroet 
 
 
Bij de diensten      
Vandaag is het de tweede lijdenszondag en als gemeente zijn we dankbaar dat we weer twee 
erediensten hebben. We kunnen en mogen dit in alle rust en vrijheid doen, anders dan in vele 
andere landen. Als we zien en horen hoe het er aan toegaat in de Oekraïne, dat mensen  
gedood worden en vele gewonden en dan niet te vergeten bijna een miljoen vluchtelingen.  
Dat doet ons verdriet en bidden tot God,’Geef vrede Heer, geef vrede’. We wensen elkaar  
deze zondag gezegende diensten toe. 
Koffiedrinken 
Na de ochtenddienst mogen we elkaar weer 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 vanavond na de eredienst weer samen 
zingen. Komt u ook?  
 
Bloemen      
De bloemen van deze zondag gaan naar Ina van Wijk, Peperstraat 3, 4181AC , Waardenburg. 
Is twee weken geleden gevallen en vorige week is er geconstateerd dat er een scheurtje in 
haar bekken zit. Wij wensen haar beterschap en spoedig herstel toe. 
 
Voorbede    
In het bijzonder doen we voorbede voor de inwoners van Oekraïne dat zo getroffen is door 
geweld. Ina van Wijk, zie bloemen, alle overige zieken niet met name genoemd en voor hen 
die verdriet, rouw of zorgen kennen.  
 
Tachtigers 
Morgen, maandag 7 maart gedenkt mevrouw P.J. Weijgertze-Jonkerman, Zwarte Kade 3, 
4182PH haar verjaardag. We wensen haar een gezegend nieuw levensjaar toe. 
 
Agenda 
-Deze week is er geen catechisatie. 
-Een bericht van het senioren comité: Woensdag 16 maart is er na lange tijd weer een  
 ontmoeting met elkaar en deze begint om 14.00 uur, plaats Oude School.  
-De onderhoudsgroep vergaderd op maandag 7 maart. Tijd 20.00uur. Plaats Oude School. 
-De gebedskring komt bijeen in de consistorie van Waardenburg. Tijd 19.30 uur. 
 
Kindernevendienst 
Vanaf vandaag kunnen we gelukkig weer op normale wijze KND houden. De kinderen gaan 
dan voor de preek met de 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.  
 
Afsluiting winterwerk 
Op zaterdag 9 april willen we het Winterwerk weer gezamenlijk afsluiten met een heerlijk  
buffet. 
Noteer de datum vast in u agenda verdere informatie volgt nog. 
Wij als 10 plus groep kijken er naar uit op een gezellig samen zijn. 
 
Nieuwsbrief bezorging 
Een aantal ouderen ontvangt al jaren de nieuwsbrief thuis. Daar zorgde Bram van Rijswijk 
voor. Vanaf het begin van de coronatijd heeft Karin van Brakel het overgenomen om Bram te 
ontlasten. Vanaf april heeft ze daarvoor geen ruimte meer dus zijn we op zoek naar een      
bezorger (m/v). Het gaat om 8 brieven die op zaterdag bij senioren thuis in Waardenburg.     

Zondag 6 maart 
 
10.00 uur Waardenburg 
Prop. D.A. Burggraaf 
Uit  Arkel. 
18.30 uur Waardenburg 
Ds. J.W. Westland            
 uit Giessendam. 
 
1. Kerk 
2. Bijbelsch.  De Wittenberg 
3. Instandhd.Predikantsplts 
 
Woensdag 9 maart.  
Biddag. 
 
13.00 uur Neerijnen.  
Ds. J. de Jongh 
Uit Nijkerk. 
19.30 uur Neerijnen. 
Ds. H.L. Versluis. 
Uit Ede. 
 
1. Kerk. 
 
Zondag 13 maart 
 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. J.B. Kamp 
Uit Arnhem. 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. J.J. Matze 
Uit Lopikerkapel 
 
1.Kerk 
2. G.Z.B. Voorjaarszending  
3. Fonds onderh. Kerkge 
 
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 
scriba@hervormd 
waardenburgneerijnen.nl  
tel. 06 39182700 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 
De Heere zal u  

ingaan en uitgaan  
bewaren van nu aan 
tot in eeuwigheid. 
Psalm 121 vers8 


