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Het
Koninkrijk
van
God

week 18

Thema morgendienst

Bij de diensten
Bloemengroet
Ook
deze zondag begroeten we weer twee gastpredikanten. In de morgendienst gaat
ds. C.H. Buitink ons voor. De predikant die door de beroepingscommissie unaniem is voorgedragen om een beroep op uit te brengen. De kerkenraad heeft dit, ook met algemene stemmen, gevolgd. Op zaterdag 23 april is de beroepsbrief in Klaaswaal aan hem overhandigd.
Vanmorgen kunnen we naar ds. Buitink luisteren (en kijken). Na de dienst is er ontmoeting in
de Oude School waar u allen welkom bent. Vanavond gaat voor ds. De Jong uit Nijkerk. Fijn
dat hij weer in ons midden is. Na de avonddienst kunt u een aantal liederen blijven zingen.
We heten de voorgangers hartelijk welkom en wensen hen en elkaar gezegende diensten toe.
Ruim twee jaar zijn de haal- en brengdiensten in Het Vrijthof er vanwege corona niet geweest.
Onze gemeente is vandaag ingeroosterd. Vandaar dat u enkele gezichten vanmorgen wellicht
mist. Zij zijn in Tiel.

Voor alle datums: D.V.

Zondag 1 mei 2022

Bloemen Soms is het lastig om een bestemming voor de bloemen te vinden. Vandaag niet.
Ze gaan natuurlijk mee naar Klaaswaal! Laat u de bloemen volgen door een kaartje te sturen?
Het adres is ds. en mevr. Buitink, Rankpad 2, 3286AS Klaaswaal.
Voorbede We danken dat afgelopen week Koning Willem Alexander 55 jaar mocht worden,
we bidden voor hem, zijn gezin, de monarchie. We denken aan dodenherdenking en bevrijdingsdag komende week. We bidden voor Aart van Leeuwen (Donjon 28, 4181DD Waardenburg). Hij heeft een teleurstellende uitslag ontvangen. Afgelopen vrijdag is hij weer opgenomen
in het ziekenhuis. We bidden voor gezinnen en families waar grote zorgen zijn door ernstige
ziekten. We bidden voor de wereld waarop wij leven.
Tachtigers Op 7 mei viert mevrouw G.W. ten Pas-Huiskamp (Koningin Julianaplantsoen 53,
4181BK Waardenburg) haar verjaardag. Wij wensen haar een gezegend nieuw jaar.
Kennismaking ds. en mevr. Buitink Dinsdag hopen we op een mooie dag, dan ziet alles er
toch veel vrolijker uit dan met regen of somber weer. ’s Middags komen ds. en mevr. Buitink
met de kleine Ezra kennis maken met onze kerken en de pastorie, met de dorpen, de Waal
met de uiterwaarden, de kastelen en het bos, en zoveel moois wat er meer te zien is in Waardenburg en Neerijnen. ‘s Avonds om half acht begint de kennismaking met de gemeenteleden,
inloop vanaf zeven uur. De kerkenraad nodigt u allen hartelijk uit hierbij aanwezig te zijn.
Bijbels dagboek Een handvol koren
De 75plussers ontvangen elk jaar dit bijbels dagboek. Er is een aantal over. Ze liggen in het
portaal van de kerk in Waardenburg. Net nu afgelopen week en deze week de overdenkingen
geschreven zijn door …..Ds. C.H. Buitink!! Neem mee en lees! Zo lang de voorraad strekt
Mee-leven
Van onze oud-predikant ds. Schonewille en zijn gezin ontving de kerkenraad, en ook de hele
gemeente, een fijn bericht waaruit hun meeleven blijkt. Graag geven we het door:
Hierbij een bericht van ons om jullie Gods zegen toe te wensen over de beroepingsperiode.
Wat mooi dat er een weg geopend is naar een te beroepen predikant. Wat zou het fijn zijn als
de vacature snel vervuld zou mogen worden. We leggen het alles in Gods hand. Hij weet wat
goed is voor Hervormd Waardenburg-Neerijnen. Op zoek naar de juiste ‘onderherder’ voor
Hervormd W-N willen we jullie als kerkenraad en de beroepingscommissie en alle zusters en
broeders van de gemeente, onderstaande paaszegen toewensen van Hebr. 13: 20 en 21.
Fam. Schonewille.

De God nu van de vrede, Die de grote Herder van de schapen, onze Heere Jezus Christus, uit
de doden heeft teruggebracht, op grond van het bloed van het eeuwige verbond, moge u toerusten tot elk goed werk om Zijn wil te doen, en in u werken wat in Zijn ogen welbehaaglijk is,
door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Zondag 1 mei
10.00 uur Waardenburg
Ds. C.H .Buitink
uit Klaaswaal
Kindernevendienst
Koffie na de dienst
18.30 uur Neerijnen
Ds. J. de Jong
uit Nijkerk
Zingen na de dienst
1. Kerk
2. Alg. diaconale doelen
3. Instandh. pred. plaats
Zondag 8 mei
10.00 uur Neerijnen
Prop. J.J. Matze
uit Lopikerkapel
geen kindernevendienst
18.30 uur Waardenburg
Prop. H. Krooneman
uit ‘t Harde
1. Kerk
2. Chr. voor Israël
3. Onderhoud kerkgeb.
Agenda
Maandag, Consistorie W
19.30 uur gebedskring
Dinsdag, Oude School
19.30 uur kennismaking
ds. en mevr. Buitink
Donderdag, Oude School
19.30-20.30 uur
collectebonnen

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)

