Hervormde Gemeente Waardenburg - Neerijnen in de PKN
www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl

‘Dit is Mijn
geliefde Zoon,
luister naar Hem!’
morgendienst
Lucas 9: 28-36

zondag 27 maart 2022

5e lijdenszondag

week 13

Bij de diensten Afgelopen nacht is de zomertijd ingegaan. We kerken tot en met 23 oktober
Bloemengroet
weer
elke zondag in beide kerken. We heten de gastvoorgangers van harte welkom en wensen
hen en elkaar gezegende diensten.
Bloemen De nieuwsbrief wordt elke vrijdag of zaterdag naar de e-mailadressen (bijna 200)
gestuurd van gemeenteleden die hun e-mailadres hebben doorgegeven. Op zondag kunt u
hem meenemen in de kerk. Bij enkele gemeenteleden wordt de brief thuis bezorgd. Ruim twee
jaar heeft Karin van Brakel dit gedaan en vanaf volgende week brengt de familie Vuik ze bij de
betreffende senioren. Als dank voor haar goede zorgen ontvangt ze de bloemen van deze
dienst. We wensen haar met John en de kinderen Gods nabijheid toe.
Voorbede De heer Aart van Leeuwen (Donjon 28, 4181DD Waardenburg) begint maandag
aan een behandeling met imuumtherapie en een lichte chemokuur. Ina van Wijk (Peperstraat
3, 4181AC Waardenburg) hoopt zaterdag thuis te komen na een lange tijd in het ziekenhuis te
hebben gelegen. Meer gemeenteleden kampen met gezondheidsklachten, lichamelijk en/of
psychies, en wachten op een ingreep of een uitslag. We bidden voor allen. We bidden voor
vrede in de wereld, voor mensen op de vlucht, voor hen die zoveel toekomstzorgen hebben.
Collecte Oekraïne De collecten van zondag 20 maart voor hulp aan Oekraïne heeft in de
diensten het mooie bedrag van € 2.051,25 opgebracht. Daarbij komen de bedragen die per
bank en via de SKG zijn overgemaakt. Hartelijk dank!
Dank Graag danken wij een ieder voor de vele blijken van belangstelling die wij hebben
mogen ontvangen bij onze ziekten. Het aantal kaarten, brieven en telefoontjes was
overweldigend en hartverwarmend. Greets ziektebeeld is na de operatie stabiel. Helaas moest
mijn derde chemokuur worden afgebroken. Mijn lichaam kon de kuur niet meer aan.
Medio april wordt bezien hoe verder. Ook in deze lijdenstijd mogen wij als gemeente zien op
het kruis van Golgotha (Gezang 49). Ad en Greet Jonkers.
Dankbetuiging De hartverwarmende belangstelling en betrokkenheid tijdens de ziekte en na
het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa Kees Schop waren voor ons bijzonder en onvergetelijk. Gods nabijheid, uw gebeden en uw steun zijn ons tot grote troost geweest. Wij willen iedereen die met ons heeft meegeleefd hartelijk bedanken.
Ineke Schop - Hoevenaren, Derjan en Elsemarie Westerveen en verdere familie.

De vijfde week in de veertigdagentijd In deze week staat ’de vreemdelingen herbergen’
centraal, een van de werken van barmhartigheid (zie Mattheüs 25: 35 en 36. De opdracht uit
de veertigdagentijdkalender 2022 ‘Alles komt goed?!’ luidt: Geen huis is geen warmte. Zet de
verwarming thuis eens wat lager en trek een dikke trui aan. Wij denken natuurlijk in deze tijd
aan het letterlijk herbergen, plaats geven, aan vluchtelingen.
Tachtigers Op 31 maart viert mevrouw M. van der Meijden-Wijts (Bernhardstraat 4, 4175EE
Haaften) haar verjaardag. Wij wensen haar een mooie dag en een gezegend nieuw jaar toe.
Afsluiting winterwerk
Ook na de morgendienst van vandaag kunt u zich opgeven voor de afsluiting van het winterwerk op zaterdag 9 april 2022. Wij willen 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)
Wij hopen u 9 april te ontmoeten! 10plus-commissie

Voor alle datums: D.V.
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.
Zondag 3 april
10.00 uur Waardenburg
Ds. L. Wülschleger
uit Harderwijk
doopdienst
kindernevendienst
18.30 uur Neeerijnen
Ds. C. van der Scheur
uit Eemnes
1. Kerk
2. Alg diaconale doeleind.
3. Instandh. pred. plaats
Agenda
Maandag, Oude School
20.00 uur doopzitting
Dinsdag, Oude School
18.30 uur laatste keer
catechisatie dit seizoen!
Pastoraal medewerker
Prop. D.A. Burggraaf
tel. 06 23383647
daburggraaf@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
Kopij nieuwsbrief voor
donderdag 18.00 uur
aanleveren bij de scriba:
Geert 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

Catechisatie Komende dinsdag 29 maart is er om 18:30 uur de laatste keer catechisatie voor dit seizoen! We vullen het
wat anders in dan normaal en hopen dat iedereen er is om het seizoen op ontspannen manier met elkaar af te sluiten.

