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‘als regen op het jonge
gras, als regendruppels
op het groen’
Deuteronomium 32:2

Zondag 10 juli 2022

week 28

Bij de diensten Ook vandaag komen twee gastpredikanten van elders om onze diensten te
Bloemengroet
leiden.
Ons voor te gaan in gebed, ons voor te lezen uit Gods Woord, ons voor te houden hoe
we die schriftlezing kunnen begrijpen. En aan het eind ontvangen we de zegen, om anderen
(dat zijn er een heleboel) tot zegen te zijn. We heten de voorgangers van harte welkom en
wensen hen en elkaar gezegende diensten.
Bloemen Enkele maanden geleden ontving Steven van der Linden, Peperstraat 2a, 4181AC
Waardenburg, een nieuwe heup. Herstel duurt lang, het verliep niet volgens plan. Nu is hij
(opnieuw) volop aan het revalideren. Als teken van verbondenheid en met de bede voor
beterschap ontvangen hij en zijn vrouw Karin de bloemen van deze zondag.
Voorbede We bidden voor hen waar zorgen zijn door ziekte. Waar twijfel is over voortzetting
van het bedrijf (agrarisch en detailhandel) door ontwikkelingen landelijk of plaatselijk. We bidden voor onze gemeentelijke overheid waar zo veel op af komt. We danken voor de vakantieperiode die voor velen aanbreekt. Allen een goede tijd toegewenst, thuis of elders.
We bidden voor de wereld, voor voedsel, voor vrede.
Winkelopenstelling
Ook in de Gemeente West Betuwe mogen de winkels op zondag open. De politiek heeft het
besloten. De tegenstemmers, CDA, CU, LLB en SGP, vormen een minderheid. Op initiatief van
de GGiN is een brief naar de gemeenteraad gestuurd met een dringende oproep af te zien van
de winkelopenstelling op zondag. Ook onze gemeente heeft deze brief ondertekend.
Het is nu aan u en jou: wel/niet winkelen op zondag - wel/niet rusten op zondag
Deurdienst In de laatste kerkenraadsvergadering is besloten deurdiensten in te voeren. Dat
houdt in dat een lid van de kerkenraad bij de ingang van de kerk staat om de mensen welkom
te heten. Alle leden van de kerkenraad doen mee, er is een rooster opgesteld. De kosters hebben hun eigen taken en vaak staan zij ook in het portaal. Dan wordt u dus door een hele commissie welkom geheten. De contacten tussen gemeente en kerkenraad zijn goed maar zo mogelijk worden ze hiermee nog beter.
Nu nog de schoonmaak .... De pastorie is waar nodig geverfd en gesausd. Nu nog schoonmaken en dan kunnen we de nieuwe bewoners verwelkomen. De verhuizing is volgende week
gepland. Voor de schoonmaak deze week worden vrijwilligers gevraagd, zowel dames als heren. De coördinatie is in handen van Gijsje Zwamborn, te bereiken op tel.nr. 0418 651688. Hoe
meer er meedoen, hoe sneller het klaar is. Het is nog gezellig ook.
Tachtigers Deze week hebben we drie tachtigers in onze gemeente die hun geboortedag
vieren. Vandaag twee en morgen een. Het zijn op 10 juli mevrouw D.M.S. Verbeek-Vissers,
Koningin Wilhelminalaan 27, 4181 AT Waardenburg, en de heer H. Hazelhoff, Van Pallandtweg 12a, 4182 CA Neerijnen. Op 11 juli mevrouw J.P.M. van Rangelrooij-Kardol, De Koeldert 23, 4181 CJ Waardenburg. Wij wensen hen allen een gezegend nieuw levensjaar toe.
Adressen
Een aantal gemeenteleden verblijft in een zorgcentrum of in een aanleunwoning bij een zorgcentrum. Met voor veel mensen de vakantie in het vooruitzicht geven we graag hun adres
door. Laten we hen niet vergeten.
Mevr. C.H. Timmer-van Driel en mevr. J.H. van Staveren-Kardol verblijven in De Bloementuin,
Koningsweg 22, 4181 HC Geldermalsen.
Mevr. J. Jansen-van Schutterhoef, De Wieken 201, 4191 TT Geldermalsen.
Mevr. L. Visscher-Klip, Kempkeshof 15, 4175 EW Haaften.
Mevr. A. Hakkert-van Leerdam, mevr. J. van Horssen-Langerak, mevr. M. van der MeijdenWijts, mevr. J.C. van Oort-van Duijnen en mevr. P.H. Pellegrom-van de Werken verblijven in
zorgcentrum De Wittenberg, Bernhardstraat 4, 4175 EE Haaften.

Bijbeltekst van de week
op debijbel.nl
Voor alle datums: D.V.
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.
Zondag 17 juli
10.00 uur Neerijnen
Ds. J.A. de Koeijer
uit Ermelo
18.30 uur Waardenburg
Eerw. heer R.L. Antes
uit Ridderkerk
1. Kerk
2. Alg. diaconale doelen
3. Onderhoud kerkgeb.
Agenda
Donderdag
vergadering jeugdraad

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

