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Bij de diensten
Bloemengroet
Vanmorgen
gaat proponent Van der Schee voor ons voor. De avonddienst wordt geleid door
Ds. Elsman, geen onbekende voor ons. Hij was in april 25 jaar predikant en is in 1997 begonnen bij onze buurgemeenten Opijnen en Tuil. We wensen hen en elkaar gezegende diensten.
Bloemen Peter van Hemert (Waalbandijk 28, 4182EN Neerijnen) heeft afgelopen maandag
een operatie aan zijn rug ondergaan. Dinsdagmiddag mocht hij weer thuiskomen. De pijn in
zijn been is weg, operatie gelukt. Voorlopig moet hij zich zes weken heel rustig houden. Ter
bemoediging en met de bede om een algeheel herstel ontvangen hij en Nelleke de bloemen.
Voorbede Grote dankbaarheid en verwondering dat ds. C.H. Buitink het beroep naar onze
gemeente heeft aangenomen. Zie de extra nieuwsbrief van 13 mei. We zijn dankbaar met
Peter en Nelleke van Hemert (zie bloemen) voor de geslaagde operatie. Grote zorgen over de
gezondheid bij veel gemeenteleden, we noemen Ad Jonkers, Aart van Leeuwen en Ina van
Wijk. We bidden voor hen en voor degenen die niet met name worden genoemd. Verdriet en
rouw bij Elly en Kees van Herk (Koningsspil 31, 4181TA Geldermalsen). Jacora Leeflang, een
jongere zus van Elly is op 60 jarige leeftijd na een moeizaam leven door de Heere thuisgehaald. We bidden om troost. We zijn dankbaar dat we weer enkele gezichten terugzien in de
kerk na een moeilijke periode. De examens zijn begonnen, een spannende tijd voor de kandidaten, dat hun inspanningen beloond mogen worden. We bidden voor het verdriet in onze
(burger)gemeente, waar in Geldermalsen een jonge moeder en kind zo bruut hun leven en
toekomt is ontnomen. We bidden voor de wereld, Heer, kom spoedig!
Tachtigers Op 17 mei viert mevrouw J.C. van Oort-van Duijnen (Bernhardstraat 4, 4175EE
Haaften) haar verjaardag. Wij wensen haar een mooie dag en een gezegend nieuw jaar toe.
Christenvrouw Op woensdag 18 mei 2022 is de laatste avond van de Christenvrouw van
dit seizoen. Deze avond gaan we met elkaar eten in 'De Oude School' en het seizoen gezellig
afsluiten met elkaar. De kosten voor deze avond zijn € 10,00. Wij hopen dat u/jij zich al heeft/
hebt opgegeven. Tot a.s. woensdag! Bestuur van de Christenvrouw
Kerkmarkt 11 juni Helpers gezocht voor kerkmarkt op 11 juni 2022.
Het mag weer! Na twee jaar corona kunnen we sinds 2019 eindelijk weer eens een kerkmarkt
houden. Op zaterdag 11 juni a.s. is het zover. We houden op die dag de markt van 9.00 tot
13.30 uur. In oktober 2019 zijn we weer spullen gaan inzamelen. Begin maart 2020 voor de
laatste keer, toen kwam corona... We hadden op dat moment al zoveel spullen dat we makkelijk een rommelmarkt konden houden. Die spullen staan nog steeds op de zolder in 'De Oude
School' en zijn allemaal goed uitgezocht. Een kerkmarkt/rommelmarkt organiseren kunnen we
als onderhoudsgroep wel, maar het houden van een markt zonder de vele handjes die daarvoor nodig zijn is niet mogelijk.
Daarom ontvangen de helpers die altijd meewerken weer een telefoontje met de vraag of ze
ook dit jaar mee willen helpen. Toch zijn er na drie jaar mensen die (helaas) niet meer mee
kunnen helpen om wat voor reden dan ook. Ook zijn er de afgelopen jaren nieuwe mensen in
onze gemeente gekomen die we ook graag een kans willen geven om mee te helpen. Welke
hulp kunnen we gebruiken? Mensen achter de vele kramen, mensen om op donderdag 9 juni
mee te helpen om 'in een treintje' de vele ingezamelde goederen vanaf de zolder naar beneden te halen. Maar zeker ook mensen om na afloop van de markt mee te helpen opruimen. En
vele handen maken licht werk!
Heb je belangstelling om mee te helpen en ben je nog nooit eerder hiervoor gevraagd, dan kun
je je opgeven door te bellen of een app te sturen naar Hans van Weelden, telefoon 0611920462. Als je een app stuurt kun je aangeven 'sjouwen' (donderdagavond), ‘markt’ zaterdag) of 'opruimen' (zaterdagmiddag). Mag ook allemaal want we hebben veel mensen nodig!
Je reactie ontvangen we graag voor 1 juni a.s. Alvast hartelijk dank voor je medewerking.
Samen kunnen we er een mooie kerkmarkt van maken. De onderhoudsgroep
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Voor alle datums: D.V.
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.
Zondag 22 mei
10.00 uur Neerijnen
Ds. M. van Heijningen
uit Alblasserdam
geen kindernevendienst
18.30 uur Waardenburg
Ds. G.D. Hof
uit Rhenen
1. Kerk
2. Alg. diaconale doelen
3. Onderhoud kerkgeb.
Donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag
10.00 uur Neerijnen
Prop. A. van der Werf
uit Amersfoort
1. Kerk
2. Alg. diaconale doelen
3. Onderhoud kerkgeb.
Agenda
Maandag, Oude School
20.00 uur, verg. CvK
Woensdag, Oude School
18.00 uur, Christenvrouw

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

