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Zondag 22 mei 2022        week 21

Bloemengroet 
Bij de diensten   
We heten alle gemeenteleden en beide gastpredikanten van harte welkom. We wensen hen en 
elkaar gezegende diensten. Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag. Een (verplichte) snipperdag, 
misschien ook vrijdag een vrije dag genomen, lekker lang weekend. Maar het is een christelijke 
feestdag. Daarom een bijzondere eredienst om tien uur in de kerk van Neerijnen. Ook dan  
allen hartelijk welkom.  
 
Bloemen     
Met een hartelijke felicitatie gaan de bloemen van de dienst van vanmorgen naar Elsemarie, 
Derjan, Peter en Carolien Westerveen. Zie geboren. 
 
Geboren 
Dankbaarheid en blijdschap, op donderdag 19 mei is Cornelia Willemina Westerveen geboren. 
Haar roepnaam is Carolien. Dochter van Elsemarie en Derjan Westerveen en zusje van Peter. 
Zij wonen Notaris van Aalstweg 29, 4181BB Waardenburg. Op het kaartje staat Psalm 86: 10: 

U bent groot, U doet wonderen, U alleen bent God.  
Nieuw leven, een geschenk van God om voor te zorgen. Met het gezin Westerveen zijn ook wij 
dankbaar en blij. Wij bidden hen Gods zegen en ondersteuning toe bij het opvoeden van de 
kinderen.  
 
Voorbede     
We danken voor de geboorte van Carolien. We bidden voor de zieken in onze gemeente, voor 
daar waar zorgen zijn op welk gebied dan ook. We bidden voor de mensen die vervolgd wor-
den omdat ze christen zijn. We blijven bidden voor vrede.   
 
Beroepingswerk 1 
Op onze site bent u steeds onder ‘beroepingswerk’ geïnformeerd over de stappen en ontwikke-
lingen van het beroepingswerk. Afgelopen week is het laatste nieuwsbericht geplaatst. Na een 
inleidend stukje het slot: 
Hiermee zijn de werkzaamheden van de beroepingscommissie beëindigd en rest nog de  
kerkenraad en de gemeente te bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. Wij hebben het 
als beroepingscommissie een zegenrijke periode gevonden.  
 
Beroepingswerk 2 
Eigenlijk hoort hier een ander kopje boven. Maar het is een gevolg van het beroepingswerk. 
Want na stap één komt stap twee. En dat is ’het bed opschudden’. Nieuwe bewoners in de 
pastorie betekent dat er werk aan de winkel (pastorie) is. Schuren, verven, sauzen, enzovoort. 
Het schilderijtje is van de muur maar je kunt precies zien waar het heeft gehangen. Klussers, 
vrijwilligers gevraagd. Marinus van As coördineert, 06 46351215. Meldt u zich a.u.b. bij hem!    
 
Tussenzang 
Als u de liturgie van de morgendienst leest, fronst u wellicht de wenkbrauwen en leest u het 
nog een keer. Een verkondiging verdeeld in drie punten maken we vaker mee, maar een  
tussenzang is nieuw (of van lang geleden). Ds. Van Heijningen laat een tussenzang zingen.  
De psalm/gezang/lied na de preek / voor het dankgebed vervalt. Hieronder de twee verzen van 
de tussenzang. Van dit lied hebben we voor de preek de eerste drie verzen gezongen:   
 
Lied 187 
 4  Wie kan zijn hoog en heilig recht       5  O, Heer, die onze Koning zijt, 
ter wereld ooit verbreken?   laat niets uw rijk verhind’ren, 
Wie zal Hem tegenspreken,   en open voor uw kind’ren 
die voor zijn kerk het pleit beslecht  de poorten van uw woning wijd. 
en haar na strijd en kruis   Laat, met uw feestkleed aan 
voert in het vaderhuis.   ons tot uw bruiloft gaan 

Voor alle datums: D.V. 
 
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. 
 
Zondag 29 mei 
10.00 uur Waardenburg 
Ds. C. van der Scheur 
uit Eemnes 
Kindernevendienst 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. H.M. Burggraaf 
uit Noordeloos 
1. Kerk 
2. Lokale voedselbank  
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
Agenda 
Deze week zijn er  
geen activiteiten 
 
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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U bent groot, 
U doet wonderen, 
U alleen bent God. 

 
Psalm 86: 10 

tekst op geboortekaartje 
Carolien 


