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Bloemengroet 
Bij de diensten   
Pinksteren, we vieren de uitstorting van de Heilige Geest. Uitstorting, dat is niet zomaar een 
beetje maar een geweldige hoeveelheid. Wat een bijzondere tekenen werden opgemerkt 
‘geluid als van een geweldige windvlaag’ en ‘tongen als van vuur’. Ongeletterde mensen  
begonnen in allerlei talen te spreken zodat iedereen begreep wat er gezegd werd. Jeruzalem 
was toen al een wereldstad gezien de vele talen die werden gesproken. Pinksteren, de laatste 
christelijke feestdag van het kerkelijk jaar. We heten beide gastpredikanten van harte welkom 
en wensen hen en elkaar gezegende diensten. 
 
Bloemen     
De ‘tachtigers’ ontvangen op hun verjaardag een boeket bloemen. De bloemen van vanmorgen 
gaan naar een bijzondere tachtiger. Afgelopen vrijdag, 3 juni, mocht ons oudste gemeentelid 
zijn verjaardag vieren. Bij de tachtigers vermelden we de leeftijd of het geboortejaar niet. Nu 
mogen we een uitzondering maken. De heer W. Waas, De Koeldert 12, 4181CK Waardenburg 
is 100 (!) jaar geworden. Geboren in 1922, een eeuw geleden! Vorig jaar is zijn vrouw overle-
den, een groot gemis. Heel bewust heeft hij zijn verjaardag gevierd met familie en vrienden. 
Ook wij feliciteren hem van harte. Wij wensen hem Gods nabijheid toe in het nieuwe jaar. 
 
Voorbede     
Met de heer Waas zijn we dankbaar dat hij 100 jaar mocht worden. We bidden voor hen die 
het moeilijk hebben, waar zorgen zijn. We bidden voor de familie Schonewille die afgelopen 
vrijdag afscheid moesten nemen van de moeder van Ds. Schonewille (correspondentieadres 
de heer J. Schonewille, Harriët Freezerplantsoen 26 7321LD Apeldoorn). Zij mocht 82 jaar 
worden. We houden vol met bidden om vrede. 
 
Tachtigers 
Vandaag is mevrouw M. van Acquoy-van Dijk jarig. Zij woont Pr. Willem-Alexanderstraat 6, 
4181BA Waardenburg. We feliciteren haar van harte en wensen haar een goed nieuw  
levensjaar toe.  
 
Kerkmarkt/rommelmarkt 11 juni 2022 
Na twee jaren corona mag er gelukkig weer een markt worden gehouden. U heeft het in de 
vorige nieuwsbrieven al kunnen lezen. Op zaterdag 11 juni is er een kerkmarkt op het plein bij 
onze kerk in Waardenburg en in 'De Oude School'. Onze markt staat bekend als een goed ge-
sorteerde markt. Deze begint om 9.00 uur en duurt tot 13.30 uur. U vindt er tal van oude spul-
letjes, boeken, LP's, tweedehands kleding, glaswerk, serviesgoed, heel veel speelgoed, meu-
belstukken etc. De kleintjes kunnen een ritje maken op een pony en er is een springkussen. 
Ook aan de inwendige mens is gedacht. Er is van alles te eten en te drinken. Wij zien u graag 
op de kerkmarkt!   De Onderhoudscommissie.  
 
 

Zaterdag 11 juni  
 

van negen tot half twee 

K E R K M A R K T 
naast alle hierboven genoemde waardevolle spullen die  

te koop zijn wordt ook weer het RAD gedraaid !! 
 

Kom met een lege maag en een gevulde portemonnee en 
ga naar huis met een gevulde maag en lege portemonnee  

Voor alle datums: D.V. 
 
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 
 
Zondag 12 juni 
10.00 uur Waardenburg 
Prop. A.T. van Maarleveld 
uit Bodegravan 
Kindernevendienst 
18.30 uur Neerijnen 
Prop. H. de Mots 
uit Ridderkerk 
Zingen na de dienst 
1. Kerk 
2. Alg. diaconale doelen  
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
Agenda 
Zaterdag, Kerkmarkt 
09.00-13.30 uur  in en  
rond de Oude School 
 
 
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ik zal mijn Geest  

uitgieten over  
al wat leeft 

 

Joël 3: 1 
Bijbeltekst van de week  

op debijbel.nl 


