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Er komen stromen
van zegen…..
Johan de Heer

zondag 17 april 2022

Pasen

week 16

Bij de diensten Pasen
Bloemengroet
Afgelopen
week hebben we op gepaste wijze en even weg uit het dagelijkse doen
stille momenten mogen meemaken in het kerkgebouw van Waardenburg op weg naar
Goede Vrijdag waar Jezus uitnodigend was om aan te zitten aan de avondmaalstafel.
We mogen Pasen vieren nu onze Heiland is opgestaan. Zo kunnen we instemmen
met de woorden van een heel bekend lied:
“Daar juicht een toon, daar klinkt een stem, die jubelt door Jerusalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan, de Zoon van God is opgestaan”.
Deze zondag begroeten we weer twee gastpredikanten en we wensen elkaar
gezegende diensten toe.
Kindernevendienst Deze morgen is er kindernevendienst in de Oude School.
Voor de preek gaan beide groepen met Mardieke en Trudy mee.

Voor alle datums: D.V.
Eerste Paasdag 17 april
9.45 uur Waardenburg
Ds. G. van Zanden, Katwijk
18.30 uur Neerijnen.
Ds. G.M. van Meijeren
uit Zeist
1. Kerk
2. Kerk in actie Paascollec.
3. Onderhoud kerkgeb.
Zondag 24 april

Bloemen
Met dank en ter bemoediging gaan de bloemen deze zondag naar mijnheer en
mevrouw van Trigt, (Dorpsstraat 5, 4181BM Waardenburg). Mevrouw van Trigt is
ernstig ziek en ondanks de grote zorgen heeft van Trigt een buitengewoon goed
buffet verzorgd, tijdens de afsluiting winterwerk dat in de Oude School plaatsvond.
Wij wensen hen Gods nabijheid toe in deze zorgelijke tijd.

10.00 uur Neerijnen
Ds. A. Goedvree
Uit Hoevelaken.

Voorbede
Voor Ad Jonkers, (Nieuwstraat 25, 5311BE Gameren) hij is ernstig ziek, ook voor zijn
vrouw die hem bijstaat in deze moeilijke fase. Voor gemeenteleden waar zorgen zijn,
zowel lichamelijk als psychisch en alle eenzamen. Voor het volk van de Oekraïne dat
zo zwaar is getroffen door oorlogsgeweld.

1. Kerk
2. Groot nieuws radio
3. Onderhoud kerkgeb.

Beroepingswerk
Zoals in de vorige nieuwsbrief is vermeld zal Ds. C.H. Buitink op zondagmorgen 1 mei
in de eredienst voorgaan. Deze dienst is in het kerkgebouw van Waardenburg en na
de dienst is er in de Oude School een ontmoeting met elkaar onder het genot van
koffie, thee of fris. De kennismaking met Ds. Buitink en zijn vrouw zal zijn op dinsdag
3 mei aanstaande. Ter bemoediging kunt u een kaartje sturen naar Ds. Buitink,
Rankpad 2, 3286AS Klaaswaal.
Perkplantenactie
Tijdens de coronamaatregelen konden we de afgelopen twee jaren geen perkplantenmarkt houden. Daarom hebben we alleen een perkplantenactie op bestelling gehouden. En niet zonder succes. De mensen konden thuis makkelijk bestellen, wij konden
gericht plantjes inkopen en de opbrengst was hoger dan toen wij de plantenmarkt
samen hielden met de perkplantenactie op bestelling. Ook niet onbelangrijk! Daarom
hebben we besloten ook dit jaar weer alleen een perkplantenactie op bestelling te
houden. U kunt de plantjes ophalen of laten thuisbezorgen op vrijdagmiddag 29 en
zaterdagochtend 30 april a.s. Het bestelformulier treft u bij de nieuwsbrief aan. Deze
staat ook op de website van de kerk. U kunt de bestellijst ook opvragen bij Marianne
van Weelden, telefoon 0418-592591 of per mail via h.mvanweelden@planet.nl.
Graag ontvangen wij de ingevulde bestellijst uiterlijk zaterdag 23 april a.s. terug.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan de perkplantenactie. De onderhoudsgroep

18.30 uur Waardenburg
Ds. A. Langeweg
Uit Haaften.

Agenda
Woensdag 20 april
17.45 uur Oude School
Cristenvrouw
Pastoraal medewerker
Prop. D.A. Burggraaf
tel. 06 23383647
daburggraaf@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
Kopij nieuwsbrief voor
donderdag 18.00 uur
aanleveren.
Bij Kees van Dooijeweert
ceesvandooyeweert
@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
tel. 0616350781
Collecte via website of
NL53RABO 0366704788
(diaconie)
NL08RABO 0366702688
(kerkrentmeesters)
Meldpunt misbruik:
www.smpr.nl
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