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zondag 20 maart 2022      4e lijdenszondag    week 12

Bloemengroet 
Bij de diensten     Vanmorgen gaat ons voor onze pastoraal medewerker Prop. D.A. Burg-
graaf. Vanavond Ds. Van der Veen uit Sliedrecht. We heten onze voorgangers van harte wel-
kom en wensen hen en elkaar gezegende diensten. Er is vandaag één collecte, bestemd voor 
hulp aan Oekraïne. We horen en zien wat daar gebeurt. Bid, help en geef !  
 
Bloemen     In de kerk in Neerijnen en in de Oude School in Waardenburg hangt een AED  
apparaat. Op 26 mei 2011 zijn we met de kerk een cursus Reanimatie en AED begonnen via 
de KNV EHBO afdeling Waardenburg-Neerijnen. Elk jaar hebben we een herhalingscursus 
gevolgd, behalve natuurlijk in 2021 wegens corona. Contactpersoon, maar ook instructeur en 
leider, is vanaf het begin ons gemeentelid Janna Burggraaf (Biesland 3, 4174HC Hellouw). 
Maandag is ze er ook weer bij, voor de tiende keer. Als dank voor haar zorgen en inzet ont-
vangt ze de bloemen van vandaag met een hartelijk groet. Nieuwe deelnemers zijn van harte 
welkom. Het blijkt erg zinvol te zijn elk jaar even te oefenen hoe alles werkt.   
 
Voorbede     Elly van Herk (Koningsspil 31, 4191TA Geldermalsen) heeft een geslaagde  
operatie ondergaan. Ze is weer thuis. De (pijnlijke) ingreep heeft een behoorlijke herstelperiode 
nodig. Ina van Wijk (Peperstraat 3, 4181AC Waardenburg) verblijft nog in het ziekenhuis en 
ondergaat onderzoeken. Meer gemeenteleden kampen met gezondheidsklachten en wachten 
op een ingreep of een uitslag. We bidden voor hen. We bidden voor vrede in de wereld, voor 
mensen op de vlucht, voor hen die zoveel zorgen hebben voor de toekomst. 
   
Dankbetuiging     Wij willen iedereen bedanken voor de vele liefdevolle blijken van medeleven 
die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn echtgenoot, onze vader en schoonvader, 
Abraham Dirk van Rijswijk.  
De kaarten, telefoontjes, bezoekjes en uw aanwezigheid bij de dankdienst, fysiek of online, 
hebben we ervaren als hartverwarmend en een zegen. Heel veel dank!   
Familie van Rijswijk. 
 
Bijbelkring     Woensdagavond 23 maart om 20:00 uur is er weer Bijbelkring. Aan de orde is 
hoofdstuk 4, “zeventig maal zevenmaal” van het boekje van Jos Douma. Vorige keer hadden 
we al een mooi gezelschap. Maar er is altijd ruimte voor meer deelnemers! 
Daarom iedereen hartelijk welkom in de Oude School, om ons met elkaar te verdiepen in Gods 
Woord! Meer informatie bij de pastoraal medewerker. 
 
De vierde week in de veertigdagentijd    In deze week staat ’de naakten kleden’ centraal, 
een van de werken van barmhartigheid (zie Mattheüs 25: 35 en 36. De opdracht uit de veertig-
dagentijdkalender 2022 ‘Alles komt goed?!’ luidt:  
Koop deze week geen nieuwe kleding of luxe spullen, en deel uit van de spullen die je hebt.  
 
Tachtigers      
Op 23 maart viert de heer W.L. Kruissen (Meerwijk 15, 4181AW Waardenburg) zijn verjaardag.  
Zaterdag de 26e maart mevrouw A.M. van Mourik-Ilmer (Koningin Wilhelminalaan 32, 4181AV 
Waardenburg). Wij wensen hen een mooie dag en een gezegend nieuw levensjaar toe. 
 
Afsluiting winterwerk 
Zaterdag 9 april 2022 willen wij het winterwerk gezamenlijk afsluiten met een buffet.  
Onderstaand informatie voor u/jou. Opgeven kan tot vrijdag 1 april 2022. 
Wanneer:  Zaterdag 9 april 2022 
Tijd:   Inloop vanaf 17.00 uur, aanvang buffet 17.30 uur  
Kosten:  Geen, u kunt een vrijwillige bijdrage geven 
Aanmelden Per mail:  mirjam_vanas@hotmail.com 
 Telefonisch:  06-15553991 (Mirjam van As) 

Na de dienst van zondag 20 en 27 maart 2022. 
Wij hopen u 9 april te ontmoeten! 

Voor alle datums: D.V.  
 
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 
Eén collecte: 
Noodhulp Oekraïne 
    
Begin zomertijd 
Zondag 27 maart  
10.00 uur Neerijnen  
Prop. J.L. van Steenselen 
uit Maasdam 
geen kindernevendienst 
18.30 uur Waardenburg 
Ds. J. Brouwer  
uit Veen 
1. Kerk 
2. IZB 
3. Onderhoud kerkgeb.   
 
Agenda 
 
Maandag, Oude School 
19.30 uur AED opfriscursus 
Dinsdag, Oude School 
18.30 uur catechisatie 
Woensdag, Oude School 
20.00 uur Bijbelkring 
 
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 

 

Zondag 27 maart begint de zomertijd, tot en met 23 oktober elke zondag een dienst in Waardenburg en in Neerijnen! 

 

 

 

 

 

 

 

‘Maar ik heb voor  
u gebeden  

dat uw geloof  
niet ophoudt’ 

 
Thema morgendienst 

Lucas 22: 32a 


