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Zondag 12 juni 2022   zondag Trinitatis    week 24

Bloemengroet 
Bij de diensten   
Het is de eerste zondag na Pinksteren. De kerkelijke benaming van deze zondag is Trinitatis. 
Met de uitstorting van de Heilige Geest is de drie-eenheid compleet: God in drie personen, de 
Vader, de Zoon, en de Heilige Geest.  
Vanmorgen is de voorbereiding voor de viering van het Heilig Avondmaal volgende week zon-
dag. We lezen het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. De week van voorbereiding 
gaat in. Na de avonddienst is er gelegenheid een aantal liederen te zingen. Het is voorlopig  
de laatste keer. Na de vakantie periode beginnen we weer in september. We heten beide  
gastvoorgangers van harte welkom en wensen hen en elkaar gezegende diensten. 
 
Bloemen     
Tientallen vrijwilligers zijn actief geweest bij de gisteren gehouden kerkmarkt. Allen hartelijk 
dank! Eén van de grote regelaars is Ronny Kers. Hij ontvangt als teken van verbondenheid  
de bloemen van vandaag. Met daarbij veel dank voor alles wat hij voor onze gemeente doet. 
We bidden of God hem kracht mag geven zijn werk voort te kunnen zetten en of Hij hem nabij 
wil zijn met zijn gezin en allen die hem dierbaar zijn.   
 
Voorbede     
We danken voor de gehouden kerkmarkt.  
We danken voor zoveel redenen waar we dankbaar voor kunnen zijn. 
We bidden voor hen waar zorgen zijn, door ziekte, rouw, gemis. 
We bidden voor een goede vergadering van het moderamen. 
We bidden voor de wereld die op zoveel plaatsen in brand staat. 
 
Kerkmarkt 
Deze nieuwsbrief staat al op de site en heeft u wellicht per mail ontvangen voordat de  
kerkmarkt is begonnen. Zaterdagmorgen gaan er veel mensen vroeg uit bed om alles klaar  
te zetten om de mensen te kunnen ontvangen. En dan maar hopen dat er veel van eigenaar 
verwisselt. Daarom herhalen we de oproep van vorige week:  
 

Zaterdag 11 juni  
 

van negen tot half twee 

K E R K M A R K T 
veel waardevolle spullen, kinderactiviteiten, eten en drinken  

en de specialist draait het RAD met mooie prijzen !! 
 

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

___________________________________________________________________________ 
 
In Weerklank staat een aantal bijbelliederen voor kinderen, nummers 526 t/m 618. 
Nummer 558 gaat over de gelijkenis ‘De grote maaltijd’ die Jezus vertelt in Lukas 14: 15-23. 
 
  1  ‘Maak de maaltijd klaar,   6  Groot is Gods gena, 
 nodig vele mensen   want zijn huis staat open. 
 met een ruim gebaar:  Hij zegt tot ons: ‘Ja, 
 Alles is gereed   mensen groot en klein 
 kom, zit aan en eet   mogen bij Mij zijn, 
 al wat u kunt wensen.’  mogen binnenlopen.’ 

Voor alle datums: D.V. 
 
Zondag 12 juni 
10.00 uur Waardenburg 
Prop. A.T. van Maarleveld 
uit Bodegraven 
Kindernevendienst 
Voorber. H. Avondmaal 
18.30 uur Neerijnen 
Prop. H. de Mots 
uit Ridderkerk 
Zingen na de dienst 
1. Kerk 
2. Alg. diaconale doelen  
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
Zondag 19 juni 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. J. Broekman  
uit Lopikerkapel 
Viering H. Avondmaal 
geen kindernevendienst 
18.30 uur Waardenburg 
Ds. J. Broekman 
uit Lopikerkapel 
Dankzegging viering H.A.  
1. Kerk 
2. IZB 
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
Agenda 
Maandag, Consistorie W 
19.30 uur Verg. moderamen  
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dan zullen jullie  

werkelijk rust 
vinden. 

 

Mattheüs 11: 29 
Bijbeltekst van de week  

op debijbel.nl 


