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zondag 13 maart 2022      3e lijdenszondag    week 11

Bloemengroet 
Bij de diensten      
We heten onze voorgangers van harte welkom en wensen hen en elkaar gezegende diensten. 
 
Bloemen      
Twee weken geleden heeft Cees van Dooijeweert (Kon. Julianaplantsoen 57, 4181BK Waar-
denburg) een operatie aan zijn linkerhand ondergaan. Een pittige ingreep die veel ongemak en 
pijn veroorzaakt. Als teken van verbondenheid ontvangt hij de bloemen van deze zondag met 
de bede dat hij spoedig mag herstellen.  
 
Voorbede 
Woensdag 16 maart wordt Elly van Herk (Koningsspil 31, 4191TA Geldermalsen) verwacht in 
het ziekenhuis voor een operatie. Ina van Wijk (Peperstraat 3, 4181AC Waardenburg) is afge-
lopen week opgenomen in het ziekenhuis en ondergaat onderzoeken. Het is nog niet bekend 
wanneer ze naar huis komt. We bidden dat de behandeling/onderzoeken resultaat hebben.  
Natuurlijk staan we stil bij de oorlog in Oekraïne. We bidden voor de mensen die overvallen en 
aangevallen worden. Zo zinloos, in onze ogen. Angst bij de Russische machthebbers, angst 
voor teveel vrijheid voor het volk. Daarom bidden we ook voor het Russische volk dat al eeu-
wen overheerst wordt door een kleine groep mensen, en dat deze oorlog helemaal niet wil. 
Op de PKN-site staat een gebed voor Oekraïne, het laatste gedeelte luidt: 
 Dat wapens geen recht van spreken krijgen, dat vrede gezocht en gevonden wordt. 
 Toon ons de weg van omzien naar elkaar, van mildheid, vertrouwen en zachtheid. 
 Heer, ontferm U over deze wereld, waarin de onderlinge liefde vaak zo ver te zoeken 
 is, geef ons uitzicht op Uw hoopvolle toekomst. In Jezus' naam, Amen.  
 
Oekraïne 
Veel acties worden op touw gezet voor Oekraïne. Volgende week zondag, 20 maart, is onze 
diaconale collecte bestemd voor Noodhulp Oekraïne.  
 
De derde week  
De veertigdagentijd kent zeven lijdenszondagen. In de vastenactie van Kerk in Actie staat elke 
week een van de zeven werken van barmhartigheid centraal. In Mattheüs 25: 35 en 36 staat: 

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.  
Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij.  
Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” 

Dit zijn er zes. Later is er als zevende ‘de doden begraven’ bijgekomen. 
Na de gevangen bezoeken (week 1) en de hongerige eten geven (week 2) staat nu de zieken 
verzorgen centraal. In de veertigdagentijdkalender 2022 ‘Alles komt goed?!’ staat bij elk onder-
werp een kleine opdracht of attentiepunt. Dat is deze week: Stuur deze week bemoedigende 
kaartjes naar mensen die ziek zijn of het moeilijk hebben.  
 
Seniorenmiddag 
De deelnemers aan de seniorenmiddag komen na lange tijd weer bij elkaar. Woensdag om 
14.00 uur in de Oude School. Op het programma stond een gezellige Hollandse middag,  
verzorgd door de heer Wijtmans. Helaas is hij verhinderd. We houden toch een gezellige  
Hollandse middag, maar nu met Bingo. Voor informatie kunt u contact opnemen met  
Bertie van Dooijeweert, tel. 0418 651575.  
 
Bericht van de Christenvrouw  
Na maanden wachten mogen we weer een avond van de Christenvrouw houden en wel op 
woensdagavond 16 maart 2022. De avond begint om 19.45 uur. We gaan creatief aan de slag 
met een voorjaarsstuk. Willen jullie die avond een groot rond kunststof bord meebrengen, een 
bord dat we al eerder gebruikten. Heb je dit niet meer, geef het even door aan Marianne  
(06 23106757) Het bestuur ziet er naar uit om jullie allemaal weer te zien. Tot 16 maart.  
Bestuur Christenvrouw  

Voor alle datums: D.V.  
 
Zondag 13 maart  
10.00 uur Neerijnen  
Ds. J.B. Kamp 
uit Arnhem 
geen kindernevendienst 
18.30 uur Neerijnen 
Prop. J.J. Matze  
uit Lopikerkapel 
1. Kerk 
2. GZB voorjaarszending 
3. Onderhoud kerkgeb.   
 
Zondag 20 maart  
10.00 uur Waardenburg  
Prop. D.A. Burggraaf  
uit Arkel 
kindernevendienst  
18.30 uur Waardenburg 
Ds. H.J. van der Veen 
uit Sliedrecht 
1. Kerk 
2. Noodhulp Oekraïne 
3. Onderhoud kerkgeb.    
 
Agenda 
Maandag, Oude School 
Vergadering kerkenraad 
Dinsdag, Oude School 
18.30 uur catechisatie 
Woensdag, Oude School 
14.00 uur Seniorenmiddag 
19.45 uur Christenvrouw 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
‘Wie  

zoeken  
jullie?’ 

 
Thema morgendienst 

Johannes 18: 4, 5a en 8 


