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Zondag 3 juli 2022         week 27

Bloemengroet 
Bij de diensten   
Zowel ds. Van Rooijen als ds. Kamp gaan al vele jaren bij ons voor. We heten hen van harte 
welkom en wensen hen en elkaar gezegende diensten. 
 
Bloemen     
Afgelopen vrijdag zijn ze getrouwd, René en Cindy de Jongh (Haarstraat 46, 4176BK Tuil).  
Ze ontvangen vanmorgen de bloemen met een hartelijke felicitatie. Wij wensen hen, met Jens 
en Dies, een goed huwelijksleven toe en bidden of God hen in alles nabij wil zijn.    
 
Voorbede     
We bidden voor hen die het moeilijk hebben door ziekte, onzekerheid, verdriet, rouw.  
We bidden voor de heer Van Trigt, zijn gezin en familie die afgelopen vrijdag bij het graf ston-
den van een geliefde vrouw, moeder, oma, dochter en schoondochter. Heer ontferm U. 
We bidden voor rust en zekerheid voor veel agrariërs. We blijven bidden voor vrede! 
En we hebben tienduizend redenen om God te danken.  
 
Wie is wie?! 
Het is even wennen, als iemand ‘nieuw’ is in een gemeente. Voor de gemeenteleden is het 
vaak snel duidelijk. Er wordt over gepraat. (Belangrijker is dat er mee wordt gepraat.) Binnen-
kort komen er weer ’nieuwe’ leden, het gezin Buitink. Gewoon een gewoon gezin maar toch 
bijzonder. Het gaat om het predikantsgezin. Hun gezichten zullen direct bij iedereen bekend 
zijn, maar om van alle gemeenteleden snel een naam bij een gezicht te kunnen plaatsen is 
lastiger. De kerkenraad wil, in overleg met ds. Buitink, u en jou vragen mee te werken om het 
voor hen (ds. en mevrouw) wat gemakkelijker te maken. We willen een ’gezichtenboek’ (dat 
staat wat vriendelijker dan een smoelenboek) samenstellen. Wilt u een foto van u, uw gezin, 
sturen naar de scriba (zie hiernaast). Graag digitaal. Lukt dat niet dan op papier en wordt de 
foto gescand. De foto’s worden alleen gebruikt voor de familie Buitink. Alvast dank voor uw 
medewerking. Heeft u er verder vragen over, neem dan contact op met de scriba.    
 
Bijbeltekst van de week 
Het is eerder doorgegeven. Soms geeft de predikant met de liturgie door welke tekst hij in de 
dienst gaat verklaren. Als die tekst past kan hij rechtsboven worden geplaatst. Maar meestal is 
geen tekst in de liturgie vermeld. Dan kan er zelf een tekst worden opgezocht, of een spreuk 
van de site van ’visje’, of …… Als je je inschrijft op de site debijbel.nl ontvang je elke week een 
mail/nieuwsbrief met verschillende Bijbelse onderwerpen. Zo ook een Bijbeltekst van de week. 
Die wordt verder verklaard:     
In Matteüs 6 staat een bekende uitspraak van Jezus. Hij wijst naar de vogels in de lucht, en 
naar de bloemen in het veld, en zegt dan: ‘Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, 
want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.’ 
Waarmee sluit Jezus deze wijsheid af?  

(debijbel.nl is een website van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap) 
Teksten  
Vorige week namen vier kinderen afscheid van de kindernevendienst. Zij ontvingen een Bijbel 
met een persoonlijke tekst. De teksten vermelden we ook graag in de nieuwsbrief:  
Gerjan:  God is voor je, naast je, en om je heen (Psalm 139).  
Isabelle:  Niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus (Romeinen 8:39) 
Jens:  Ik zal bij je zijn, Ik zal je beschermen (Psalm 91)  
Melissa: Wie op Hem vertrouwen omringt Hij met liefde (Psalm 32) 
 
Opening winterwerk                Noteer alvast in de agenda:  

Wij hopen op zaterdag 17 september 2022 weer de jaarlijkse barbecue te organiseren.  
Op zondag 18 september zal de opening van het winterwerk plaatsvinden. 

Houd voor meer informatie de nieuwsbrief in de gaten.  
Hartelijke groet, 10plus-commissie  

Voor alle datums: D.V. 
 
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. Alg. diaconale doelen 
3. Instandh. pred. plaats 
 
Zondag 10 juli 
10.00 uur Waardenburg 
Ds. G.C. Klok 
uit Putten 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. J. Hoekman 
uit Rutten 
1. Kerk 
2. Alg. diaconale doelen  
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
Agenda 
Maandag, consistorie W 
19.30 uur Gebedskring 
(de laatste dit seizoen) 
Donderdag, Oude School 
19.30 - 21.00 uur 
collectebonnen 
 
17 september: BBQ 
opening winterwerk 
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maak je geen zorgen 

voor de dag van 
morgen. 

 

Mattheüs 6:34 
Bijbeltekst van de week  

op debijbel.nl 


