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Zondag 29 mei 2022        week 22

Bloemengroet 
Bij de diensten   
Het is Wezenzondag, de zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren. Wezen omdat Jezus naar 
de Hemel was opgevaren en de Heilige Geest nog uitgestort ging worden. In beide diensten 
lezen en horen we uit Johannes 14. ’s Morgens zijn de verzen 2 en 3 de tekst (zie rechtsbo-
ven), voor de avonddienst heeft de voorganger het nog niet bekend gemaakt. Het zou zomaar 
vers 18 kunnen zijn ‘Ik zal u niet als wezen achterlaten; Ik kom weer naar u toe’. We heten  
beide gastpredikanten van harte welkom en wensen hen en elkaar gezegende diensten. 
 
Bloemen     
De heer (Zweer) en mevrouw (Marina) Koemans hebben we jarenlang in elke avonddienst  
mogen ontmoeten. De laatste maanden zijn ze vaste gasten in de morgendienst. Afgelopen 
dinsdag, 24 mei, mochten zij hun 60 jarig huwelijksjubileum vieren. Een periode waarin ze blij-
de en verdrietige gebeurtenissen hebben meegemaakt. Een periode om dankbaar op terug te 
kijken. Ze ontvangen de bloemen als teken van verbondenheid met een hartelijke felicitatie.  
En met de bede of God hen wil sparen voor elkaar, de (klein)kinderen en allen die hen dierbaar 
zijn. Hun adres is Esdoornstraat 1, 4191KP Geldermalsen.     
 
Voorbede     
We danken voor het 60 jarig huwelijksjubileum van Zweer en Marina Koemans (zie bloemen).  
We bidden voor de zieken in onze gemeente, voor daar waar zorgen zijn op welk gebied dan 
ook. We danken en bidden voor het werk van de voedselbanken, waar vandaag de diaconale 
collecte voor bestemd is. We bidden opnieuw voor vrede.   
 
Belangrijke datums 
Zondag 17 juli neemt ds. C.H. Buitink afscheid in de Hervormde gemeente Klaaswaal. Dinsdag 
19 juli is de verhuizing gepland naar de pastorie in Waardenburg. Dan kunnen we hem met zijn 
gezin welkom heten als inwoners van West Betuwe. Met de verhuis- en vakantieperiode daar-
op volgend komen we op de datum van bevestiging en intrede, zondag 21 augustus.  
Voor de verhuizing moet er nog wel wat gebeuren in de pastorie, dus:  
 
Handige en sterke vrouwen en mannen gezocht 
Coördinator Marinus van As (06 46351215) heeft nog te weinig reacties ontvangen op het  
verzoek te komen helpen klussen. Hij is in ieder geval elke maandag- en donderdagavond en 
zaterdagmorgen in de pastorie aanwezig. Een sleutel is beschikbaar voor als je op andere  
tijden aan het werk wilt. De tijd gaat snel, meld je a.u.b. aan.  
Voor de kerkmarkt op 11 juni is er nog plaats voor helpers, verkopers en -sters achter enkele 
kramen. Voor donderdagavond 9 juni, als de spullen ‘naar beneden’ moeten, heeft zich een 
mooi aantal aangemeld maar er kunnen er meer bij. Het scheelt je in ieder geval een bezoek 
aan de sportschool.  
 
Gebedskring 
Gewoonlijk is de gebedskring op de eerste maandag van de maand. Dat zou 6 juni zijn.  
Daar het dan 2e pinksterdag is bent u morgenavond, 30 mei, welkom in de consistorie van 
Waardenburg om half acht. Nieuwe (en oude) deelnemers ook van harte welkom. 
 
Een lied voor Wezenzondag. Lied 185 Al heeft Hij ons verlaten 
  1 Al heeft Hij ons verlaten,  2 Al is Hij opgenomen, 
 Hij laat ons nooit alleen.   houd in herinnering, 
 Wat wij in Hem bezaten   dat Hij terug zal komen. 
 is altijd om ons heen   zoals Hij van ons ging. 
 als zonlicht om de bloemen  Wij leven van vertrouwen, 
 een moeder om haar kind.  dat wij zijn majesteit 
 Teveel om op te noemen  van oog tot oog aanschouwen 
 zijn wij door Hem bemind.  in alle eeuwigheid. 

Voor alle datums: D.V. 
 
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. 
 
Zondag 5 juni 
Pinksteren 
09.45 uur Neerijnen 
Ds. D. Boers  
uit Goudswaard 
geen kindernevendienst 
18.30 uur Waardenburg 
Prop. P. van der Schee 
uit Hoevelaken 
1. Kerk 
2. GZB Pinksterzending 
3. Instanth. pred. plaats 
 
Agenda 
Maandag, Consistorie W 
19.30 uur gebedskring 
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) 
 
Meldpunt misbruik: 
www.smpr.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het huis van  
Mijn Vader zijn veel  
woningen…. opdat  

ook u zult zijn  
waar Ik ben 

 
Johannes 14: 2 en 3 

tekst morgendienst 


