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Kom tot inkeer
en leef!
Ezechiël 18: 32

Zondag 26 juni 2022

week 26

Bij de diensten
Bloemengroet
Vanmorgen
gaat ds. J. Haeck voor. Een (oude) bekende, in de vacante tijd in 2012 tussen de
predikanten Van der Graaf en Schonewille, heeft hij bijstand in het pastoraat verleend. In deze
dienst is de laatste kindernevendienst van het seizoen. Voor vier kinderen is het echt de laatste
kindernevendienst, we nemen afscheid en heten hen welkom in de ‘gewone’ kerkdienst.
Gerjan, Isabelle, Jens en Melissa ontvangen een Bijbel ter herinnering met de wens en bede
dat ze hem regelmatig zullen gebruiken. Ook hopen we hen komend seizoen te ontmoeten bij
de catechisatie. Na de dienst kunnen we elkaar ontmoeten bij koffie/thee/fris in de Oude
School. Allen van harte uitgenodigd. Voor de voorganger van vanavond, ds. Tadema, zijn
onze kansels ook al jaren bekend terrein. We heten de gastpredikanten van harte welkom
en wensen hen en elkaar gezegende diensten.
Bloemen
Als teken van verbondenheid en met een hartelijke felicitatie gaan de bloemen vandaag naar
Marco en Esther Oosterom, Achterweg 2, 4181AE Waardenburg. Op 1 juli zijn zij 25 jaar
getrouwd, een zilveren huwelijksjubileum. We wensen hen met de kinderen Anouk en Joost
een prachtige dag toe en nog heel veel gezegende jaren.
Voorbede
In het pastoraat zijn er geen nieuwe zaken te vermelden. We weten van zieken die thuis zijn of
opgenomen en bidden voor hen. Zo ligt Ina van Wijk weer in het ziekenhuis. Neem gerust
contact op met pastoraal medewerker Burggraaf of met een ouderling als u iets wilt melden of
bespreken, zowel verdrietig als vreugdevol. We bidden voor de kinderen die afscheid nemen
van de kindernevendienst: “Heer, houd hen vast!”. We bidden voor een goede vergadering van
de kerkenraad. We bidden een stil persoonlijk gebed in de morgendienst, vult u het zelf in!
Huwelijk
‘Op vrijdag 1 juli 2022 geven wij elkaar het jawoord’ staat op de uitnodiging die de kerkenraad
mocht ontvangen. Het is de dag waarop René de Jongh en Cindy Plomp (Haarstraat 45,
4176BK Tuil) gaan trouwen. De dag waar ze al lang naar uitkijken maar door omstandigheden
deze week plaatsvindt. Wij wensen René en Cindy met Jens en Dies een prachtige dag toe en
een gezegend huwelijksleven. Ga met God en Hij zal bij jullie zijn.
Tachtigers
We mogen in deze nieuwsbrief drie ‘tachtigers’ feliciteren met hun verjaardag. Het zijn:
Vandaag, zondag 26 juni, de heer W.J. Welner, De Vergt 34, 4181RA Waardenburg
Maandag, 27 juni, de heer A. van Riemsdijk, De Koeldert 18, 4181CK, Waardenburg
Maandag, 27 juni, de heer J. de Fokkert, Koningin Wilhelminalaan 18, 4181AV Waardenburg
Allen van harte gefeliciteerd en een goed nieuw levensjaar toegewenst.
God bestaat en Hij spreekt
Ds. P.J. den Admirant, in 1980 zijn predikantschap begonnen in Waardenburg-Neerijnen, heeft
de themabrochure geschreven ‘God bestaat en Hij leeft’. Het is als bijlage bij de Waarheidsvriend van 16 juni meegestuurd. Een gemeentelid gaf het door, is enthousiast, en heeft er een
aantal van besteld. Bij de uitgang ontvangt u een exemplaar. Van harte aanbevolen.
Tot slot
Een (kinder)lied, Weerklank 608, dat we graag Gerjan, Isabelle, Jens en Melissa meegeven
op hun verdere levensweg. Dat zij en alle kinderen, en wij, het mogen blijven zingen:
’k Heb Jezus nodig, heel mijn leven.
’k Wil Jezus volgen, heel mijn leven.
’k Heb Jezus nodig, dag aan dag.
’k Wil Jezus volgen, dag aan dag.
In m’n handel, in m’n wandel,
In m’n handel, in m’n wandel,
in m’n slapen en ontwaken,
in m’n slapen en ontwaken,
’k heb Hem nodig, dag aan dag.
’k wil Hem volgen, dag aan dag.

Bijbeltekst van de week
op debijbel.nl
Voor alle datums: D.V.
Zondag 26 juni
10.00 uur Waardenburg
Ds. J. Haeck
uit Zeist
Kindernevendienst
Laatste van het seizoen
Afscheid enkele kinderen
Koffie na de dienst
18.30 uur Neerijnen
Ds. J. Tadema
uit Nijkerk
1. Kerk
2. JOP (jeugdwerk PKN)
3. Onderhoud kerkgeb.
Zondag 3 juli
10.00 uur Neerijnen
Ds. E. van Rooijen
uit Noordeloos
18.30 uur Waardenburg
Ds. J.B. Kamp
uit Arnhem
1. Kerk
2. IZB
3. Instandh. pred. plaats
Agenda
Maandag, Oude School
19.30 uur, verg. Kerkenraad

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

