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zondag 10 april 2022             Palmpasen             week 15

Bloemengroet 
Bij de diensten  Palmpasen.    Vanmorgen is er een dienst die in het teken staat van sluiting 
winterwerk. Ook dit winterseizoen hebben we te maken gehad met coronamaatregelen dat ook 
zijn uitwerking had bij de kerkdiensten maar ook bij de catechisaties, clubs en verenigingen. 
Ondanks dit mogen we deze morgen toch aandacht schenken aan de sluiting winterwerk. 
Vanavond is er een eredienst in Waardenburg, u allen van harte uitgenodigd en we heten de  
gastpredikanten van harte welkom en gezegende diensten. 
Na de passiestilten, die  maandag, dinsdag, woensdag en donderdag plaatsvinden, is er op 
Goede Vrijdag een dienst in Waardenburg, waar ook een viering Heilig Avondmaal is. 
Passiestilten.   Ook dit jaar willen we weer Stille Week houden en het thema is “Niet  
begrepen”. Deze vinden plaats in het kerkgebouw van Waardenburg en beginnen om 19.30 
uur. Programmaboekjes zijn in de kerk aanwezig. U allen bent van harte uitgenodigd. 
Bloemen.    De bloemen van deze zondag gaan naar mevrouw J.H. van Staveren-Kardol, (de 
Bloementuin, Koningsweg 22, afdeling Narcis kamer 22, 4191HC Geldermalsen). Onlangs is 
mevrouw van Staveren verhuisd omdat haar gezondheidsproblemen het niet toelieten om 
langer thuis te zijn bij haar man. Wij wensen mevrouw Van Staveren en haar man veel sterkte 
en Gods nabijheid toe in de komende tijd. 
Voorbede.    Voor Aart van Leeuwen, Donjon 28, 4181DD in Waardenburg. Hij was afgelopen 
week opgenomen in het JBZ in Den Bosch, maar is inmiddels weer thuis. Ook voor zijn vrouw 
die nog steeds niet hersteld is van een val. 
Voor mevrouw en meneer Van Staveren, zie bloemen. Gemeenteleden die kampen met  
gezondheidsklachten, lichamelijk en/of psychisch en bidden daarom ook voor hen.  
Voor dat er vrede mag komen in de wereld, met name in de Oekraïne waar nu zoveel wreed-
heden plaatsvinden.  
Voor Marinus en Willy van As omdat hun moeder en schoonmoeder is overleden.  
Correspondentie adres: M. van As, Laageinde 5, 4191NR Geldermalsen. 
Beroepingswerk.  De kerkenraad stelt met dankbaarheid vast, dat de leden van de gemeente 
vertrouwen hebben in de door de kerkenraad gevolgde beroepingsprocedure, aangezien er 
geen gebruik is gemaakt om bezwaar aan te tekenen. Daarmee komt de weg vrij, voor enkele 
leden van de kerkenraad, om op zaterdag 23 april de beroepingsbrief persoonlijk te overhandi-
gen. Ds. C.H. Buitink hoopt op zondagmorgen 1 mei voor te gaan in onze gemeente. In over-
leg wordt er een bezoek gebracht aan onze gemeente. U als gemeente krijgt ook de gelegen-
heid om kennis te maken. De datum 23 april geldt als begin van de termijn van drie weken, 

waarbinnen ds. Buitink moet beslissen op het uitgebrachte beroep. Wij mogen het als gemeen-
te in Gods hand geven en bidden, dat onze God werkt met Zijn Geest: ‘Wilt U geven dat de 
weg van U helder mag worden voor ds. Buitink en zijn vrouw en dat hij in Uw weg mag gaan, 
dan zal het goed zijn’. Heer leid mij Uw weg, bidden wij het gezin toe.                                
Tachtiger.    Vrijdag 15 april is jarig meneer A.L. van Staveren, Pr. Willem Alexanderstraat 4, 
4181BA Waardenburg. Wij wensen hem een gezegend nieuw jaar toe.                          
Huwelijk.     Donderdag 14 april gaan Mark Mulder (Amersfoort) en Ineke Meijer (Neerijnen) 
trouwen. De kerkelijke bevestiging van hun huwelijk vindt plaats om 15.00 uur in de kerk van 
Waardenburg. Voorganger is ds. T.C. Verhoef van de Hervormde wijkgemeente De Fontein in 
Nijkerk. Mark en Ineke gaan wonen op Weerdenburch 83, 4181DA Waardenburg en sluiten 
zich bij onze gemeente aan. Wij heten hen van harte welkom en hopen dat ze zich spoedig bij 
ons thuis voelen. Wij wensen hun een prachtige huwelijksdag en een gezegend huwelijk toe. 
Bankrekeningnummer.    Vanaf nu wordt in onze kerken na afloop van de dienst het              
bankrekeningnummer getoond door middel van de camera zodat de kijker dit kan zien.          
De zevende week in de veertigdagentijd.   In deze week staat ’de doden begraven centraal’ , 
een van de werken van barmhartigheid. De opdracht uit de veertigdagentijdkalender 2022 
‘Alles komt goed?!’ luidt: Steek elke dag een kaarsje aan voor de mensen die wereldwijd zijn 
omgekomen door honger, rampen of geweld. Een gezegende tijd op weg naar Pasen.   
Nieuwsbrief.   Wilt u kopij en info voor de nieuwsbrief komende week naar ouderling Cees van 
Dooyeweert sturen. 0616350781. ceesvandooyeweert@hervormdwaardenburgneerijnen.nl 

Voor alle datums: D.V. 
 
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. Pl. jeugdwerk 
3. Onderhoud kerkgeb 
 
Goede vrijdag 15 april 
19.30 uur  Waardenburg 
Ds. J.E. de Groot Ede 
Viering Heilig Avondmaal 
1. Kerk 
2. Woord en Daad Sp. Kind 
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
Eerste Paasdag 17 april 
9.45 uur Waardenburg 
Ds. G. van Zanden Katwijk 
18.30 uur Neerijnen. 
Ds. G.M. van Meijeren 
uit Hoevelaken 
1. Kerk 
2. Kerk in actie Paascollec. 
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
Agenda 
Maandag 11 april 
20.00 uur  Consist. W 
Moderamen vergadering 
Woensdag 13 april 
14.00 uur Oude School 
Seniorenmiddag  
Opgeven bij mevr. Van 
Dooijeweert, 0418651576 
 
Pastoraal medewerker 
Prop. D.A. Burggraaf 
tel. 06 23383647 
daburggraaf@hervormd 
waardenburgneerijnen.nl 
Kopij nieuwsbrief voor  
donderdag 18.00 uur  
aanleveren.  
Zie kopje nieuwsbrief 
Collecte via website of 
NL53RABO 0366704788 
(diaconie) 
NL08RABO 0366702688 
(kerkrentmeesters) 
Meldpunt misbruik: 
www.smpr.nl 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
Gezegend is Hij Die 

komt in de Naam van 
de Heere, de Koning 

van Israël  
Johannes 13b  


