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zondag 3 april 2022      6e lijdenszondag         week 14 

Bloemengroet 
Bij de diensten     Vanmorgen mogen Lotte Julia van de Scheur (Prins Hendrikstraat 46, 
5308JM Aalst) en Berend Geert de Kort (Inktfordseweg 2, 5314LL Bruchem) het teken en ze-
gel van de Heilige Doop ontvangen. Na de dienst is er ontmoeting met koffie/thee/fris in de 
Oude School. We heten de gastvoorgangers van harte welkom en gezegende diensten. 
 
Bloemen   Het gebeurt bij ons niet zo vaak dat van grootouders twee achterkleinkinderen, een 
neefje en een nichtje, tegelijk worden gedoopt. Aart en Gijsje Zwamborn-van Zuilekom (Pr. 
Beatrixstraat 9, 4181BE Waardenburg) maken het vandaag mee. Zij ontvangen de bloemen 
met een felicitatie en de bede dat God voor hen en hun nageslacht een schuilplaats mag zijn.   
 
Voorbede  We bidden en danken voor de dopelingen en hun {(over}groot)ouders. We zijn 
dankbaar en voorzichtig positief omdat de behandeling bij Aart van Leeuwen is aangeslagen. 
We bidden voor de heer en mevrouw Van Staveren-Kardol waar zoveel verandert (zie verhui-
zing). We leven mee met en bidden voor de gemeenteleden waar zorgen zijn door ziekte, van 
welke aard dan ook. We bidden voor het beroepingswerk dat in een nieuwe fase is gekomen.  
Ons gebed blijft bij het volk van Oekraïne, en met hen bij alle mensen die onderdrukt worden. 
 
Beroepingswerk 
Direct na het afscheid van Ds. Schonewille is een commissie samengesteld om te zoeken naar 
een nieuwe predikant voor onze gemeente. Aan de benodigde formaliteiten is inmiddels vol-
daan. Na intensieve voorbereidingen, veel kijken/luisteren, heeft de beroepingscommissie een 
advies uitgebracht aan de kerkenraad om een predikant te beroepen. Alle leden van de  
commissie staan achter dit advies. Het betreft de predikant van de Hervormde Gemeente 
Klaaswaal, Ds. C.H. Buitink (Rankpad 2, 3286AS Klaaswaal). In de vergadering van dinsdag 
29 maart heeft de kerkenraad ook unaniem besloten om ds. C.H. Buitink te beroepen. Bij deze 
vergadering was ook onze consulent, ds. W.M. Roseboom aanwezig. Wij zijn dankbaar en blij 
dat zo snel overeenstemming is bereikt om over te gaan tot een daadwerkelijk beroep. 
De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om bezwaren tegen de gevolgde beroepings-
procedure (dus niet tegen de persoon van de verkozen predikant) in te dienen bij de kerken-
raad. Dit moet dan binnen vijf dagen na deze bekendmaking ontvangen zijn door de scriba, zie 
contactgegevens onderaan de nieuwsbrief. In verband met de drukke periode rond Stille Week 
en Pasen én de op 13 maart jl. geboren zoon Ezra is in overleg met het gezin Buitink besloten 
de beroepingsbrief op zaterdag 23 april te bezorgen, en gaat het beroep per die datum in.  
Een spannende tijd breekt aan, in het bijzonder voor ds. Buitink en zijn gezin, voor zijn huidige 
gemeente Klaaswaal en voor onze gemeente.  
Wij vragen u als gemeente het beroepingswerk met alle betrokkenen op te nemen in uw  
gebeden. Met de bede of Hij de weg wil wijzen.  
 
Verhuizing     Mevrouw J.H. van Staveren-Kardol is verhuisd naar de Bloementuin, Konings-
weg 22, afdeling Narcis kamer 22, 4191HC Geldermalsen. Door gezondheidsproblemen kon 
ze niet meer bij haar man blijven die nu alleen op adres Pr. Willem Alexanderstraat 4, 4181BA  
in Waardenburg blijft wonen. We wensen hen Gods nabijheid toe.  
 
Tachtigers     Vandaag viert mevrouw M.A.H. van Ewijk-Hak (Schoolstraat 9 A207, 4175EJ 
Haaften) haar verjaardag. Wij wensen haar een mooie dag en een gezegend nieuw jaar toe. 
 
De zesde week in de veertigdagentijd    In deze week staat ’de dorstige drinken geven’ cen-
traal, een van de werken van barmhartigheid (zie Mattheüs 25: 35 en 36. De opdracht uit de 
veertigdagentijdkalender 2022 ‘Alles komt goed?!’ luidt: Laat dat wijntje even staan, drink een 
week geen alcohol. Of drink deze week geen limonade, sap of frisdrank, maar water of thee.  
 
Nieuwsbrief    Wilt u kopij en info voor de nieuwsbrief de komende tijd naar ouderling Cees 
van Dooyeweert sturen. Hij gaat het samenstellen op zich nemen. Ook een adreswijziging of 
gezinsuitbreiding, opname in ziekenhuis of andere info. Laten we elkaar op de hoogte houden! 

Voor alle datums: D.V.  
   Zondag 3 april  
10.00 uur Waardenburg  
Ds. L. Wülschleger  
uit Harderwijk 
Doopdienst, koffie ndd 
kindernevendienst  
18.30 uur Neeerijnen 
Ds. C. van der Scheur 
uit Eemnes 
1. Kerk 
2. Plaatselijk jeugdwerk 
3. Instandh. pred. plaats   
 
Zondag 10 april   
Palmpasen 
10.00 uur Neerijnen  
Prop. D.A. Burggraaf 
uit Arkel 
Afsluiting winterwerk 
geen kindernevendienst 
18.30 uur Waardenburg 
Prop. M. Bos  
uit Lunteren 
1. Kerk 
2. Alg diaconale doeleind. 
3. Onderhoud kerkgeb 
 
Agenda 
Maandag, cons. W’burg 
19.30 uur gebedskring 
Donderdag, Oude School 
19.30-20.30 uur   
collectebonnen 
Vrijdag, Oude School  
jeugdclubs   
Zaterdag, Oude School 
17.00 uur Afsluiting  
winterwerk met buffet  
 
Pastoraal medewerker 
Prop. D.A. Burggraaf 
tel. 06 23383647 
daburggraaf@hervormd 
waardenburgneerijnen.nl 
 
Kopij nieuwsbrief voor  
donderdag 18.00 uur  
aanleveren bij ouderling  
C. van Dooyeweert 
ceesvandooyeweert@ 
hervormdwaardenburg 
neerijnen.nl  
tel. 06 16350781 
 
Collecte via website of 
NL53RABO 0366704788 
(diaconie) 
NL08RABO 0366702688 
(kerkrentmeesters) 

 

Scriba: Geert de Kock, p.a. Dorpsstraat 27,4181BM Waardenburg 06 39182700 scriba@hervormdwaardenburgneerijnen.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Laat de kinderen  
tot Mij komen  
en verhindert  

ze niet’ 
 

Tekst morgendienst 
Marcus 10: 14b 


