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Zondag 8 mei 2022        week 19

Bloemengroet 
Bij de diensten    We heten de twee proponenten die vandaag voorgaan van harte welkom en 
wensen hen en elkaar gezegende diensten toe.   
 
Bloemen    Mark en Ineke Mulder zijn 14 april getrouwd. Hun kerkelijke inzegening heeft in de 
kerk van Waardenburg plaatsgevonden. Al enkele weken hebben we ze in de kerk mogen ont-
moeten en ook afgelopen dinsdagavond bleek hun verbondenheid. Inmiddels zullen de meeste 
bloemen die ze hebben ontvangen op hun huwelijksdag verdwenen zijn. Vandaag ontvangen 
zij  de bloemen met (nogmaals) een hartelijk welkom. Het adres is Weerdenborch 83, 4181DA 
Waardenburg.     
 
Voorbede     We bidden voor Gerlinde en Woutine, de families Visscher en Nijhoff (zie overle-
den). We bidden voor Peter van Hemert (Waalbandijk 28, 4182EN Neerijnen) die morgen,  
9 mei, geopereerd wordt aan een vernauwing in zijn ruggenwervel. Daarna mag hij 6 weken 
niets doen. Met deze ingrijpende operatie hoopt hij van de zenuwpijnen in zijn been af te  
komen. Er is dankbaarheid dat Aart van Leeuwen weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis, 
al blijft het zorgelijk en moest hij weer inleveren. We blijven bidden voor herstel.  
We bidden voor een goed bericht van ds. en mevr. Buitink. Maandagavond vergadert de  
kerkenraad, we bidden voor een goede vergadering. Zo blijven we ook bidden voor de nood in 
de wereld, oorlog, angst, verdriet. Het wordt vaak het laatst genoemd bij de voorbede maar is 
zo belangrijk. De pijn en het verdriet dichtbij voelen we ook dichterbij maar ver weg heeft men 
ook geliefden en kent men dezelfde angst en verdriet.  
 
Overleden     Zondagavond 1 mei ontvangen wij het bericht dat Dorien Visscher-Nijhoff op 35 
jarige leeftijd na een ziekbed is overleden. Ze is de zus van onze gemeenteleden Gerlinde Nij-
hoff (Steenweg Noord 14, 4182PB Neerijnen) en Woutine Visscher-Nijhoff (Dugganstraat 1, 
4184DA Opijnen). Dorien was moeder van drie jonge kinderen. Wat een lege plek, wat een 
verdriet en gemis bij haar man Pieter, de kinderen en de families. Wij wensen hen allen Gods 
nabijheid toe.  
 
Kennismaking ds. en mevr. Buitink   Afgelopen dinsdag is de ontmoeting geweest. We  
kijken terug op een goed bezoek aan onze dorpen, kerken en pastorie. We bidden en hopen 
dat het predikantsgezin dit ook zo ervaren heeft. Wordt de pastorie binnenkort weer bewoond?    
    
Opbrengst perkplantenactie 
Het was een geslaagde perkplantenactie. Op vrijdag 28 en zaterdag 29 april jl. zijn de bestelde 
planten opgehaald bij 'De Oude School' of zijn ze thuisbezorgd. Nu kunt u van de plantjes  
genieten! Er waren maar liefst 42 bestellingen. De actie heeft het mooie bedrag opgeleverd 
van € 1.293,00. Alle medewerkers aan de actie en kopers van de plantjes hartelijk dank!  
 
De zegenbede van St. Patrick  
(zie de site zijlacht.nl, daar staat een mooie overdenking van deze bede) 
St. Patrick is geboren in Engeland en in Ierland als slaaf terechtgekomen. Tijdens zijn slavernij 
kwam hij tot geloof, en ging na zijn bevrijding als evangelist Ierland door. In zijn zegengebed 
zien we zes lokaliseringen ten opzichte van onszelf waar God wil zegenen: voor, achter, onder, 
in, rondom en boven. Zijn zegengebed kunnen we regel voor regel naast de Bijbel leggen, om 
te zien hoe God ooit voorzien heeft in deze zegen.   
 
 De Heer zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen.  
 De Heer zij áchter u, om u in de armen te sluiten en om u te beschermen voor gevaar.  
 De Heer zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen.  
 De Heer zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt.  
 De Heer zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen.  
 De Heer zij bóven u, om u te zegenen.  
 Zó zegene u de almachtige God – vandaag, morgen, en tot in eeuwigheid.   Amen. 

Voor alle datums: D.V. 
 
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. 
 
Zondag 15 mei 
10.00 uur Waardenburg 
Prop. P. van der Schee 
uit Hoevelaken 
Kindernevendienst 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. D.M. Elsman 
uit Rijssen 
1. Kerk 
2. Alg. diaconale doelen  
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
 
Agenda 
Maandag, Oude School   
19.30 uur Kerkenraad 
 
 
 
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. vandaag, 
morgen, 
en tot in 

eeuwigheid 
 

St. Patrick 


