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Zondag 17 juli 2022         week 29

Bloemengroet 
Bij de diensten  Weer twee diensten vandaag. We zullen wat gemeenteleden missen die op 
vakantie zijn. Wellicht zien we nieuwe gezichten, mogelijk mensen die in onze regio hun va-
kantie houden. Heet ze van harte welkom, geef ze aandacht. Maak een praatje en laat ze zich 
’thuis’ voelen. Zo hebben we enkele jaren geleden bezoekers gehad, op vakantie in Tuil, die 
dachten dat ze in Opijnen in de kerk zaten. Maakt niet uit, iedereen is welkom!  
We heten de voorgangers van harte welkom en wensen hen en elkaar gezegende diensten. 
 
Afscheid Klaaswaal, verhuizing naar Waardenburg     Vanmiddag, om 14.30 uur, neemt  
Ds. C.H. Buitink afscheid van Hervormd Klaaswaal. Hij heeft er ruim zeven jaar gestaan, op  
31 mei 2015 was de bevestiging en inzegening. Het adres van de kerk is Kerkstraat 18.  
De dienst is ook te volgen via www.hervormdklaaswaal.nl. Wij wensen de familie Buitink een 
mooie afscheidsdienst.  Dinsdag is de verhuizing naar Waardenburg gepland, van de ene naar 
de andere pastorie. Dan wordt er weer geleefd in onze pastorie. Keurig gepoetst en geboend 
door een aantal enthousiaste gemeenteleden. Veel dank aan deze vrijwilligers. Het belooft 
dinsdag wel een warme dag te worden.    
 
Bloemen    Al geruime tijd zijn er zorgen over de gezondheid bij Aart van Leeuwen (Donjon 28, 
4181DD Waardenburg). Na vier chemokuren is er geen verbetering, hij blijft moe en kortade-
mig. Gelukkig gaat het met zijn vrouw Siena wat beter. De rollator gebruikt ze niet meer al blijft 
ze last van haar rug houden. Binnenkort wordt een scan gemaakt. Met een hartelijke groet ont-
vangen ze de bloemen van vanmorgen. Met de bede om beterschap.   
 
Voorbede    Voor de familie Van Leeuwen, voor andere gemeenteleden waar zorgen zijn door 
ziekte of anderszins. We bidden voor het werk van de GZB, waar onze diaconale collecte voor 
bestemd is. We bidden voor ds. Buitink, zijn vrouw Mariska en de kleine Ezra nu het afscheid 
van Klaaswaal aanstaande is. We mogen bidden om regen voor de agrarische sector, en we 
mogen danken voor het mooie vakantieweer waar andere sectoren blij mee zijn. We blijven 
bidden voor de wereld met al haar problemen en zorgen. Dat er geen vluchtelingen zijn, geen 
honger is, geen oorlog, geen haat en afgunst, geen …. (vult u zelf maar in).  
 
Oproep: Iemand uit Haïti 'ontmoeten'?     Inmiddels sponsoren wij twee jaar Steeve Laguer-
re uit Haïti, hij is 7 jaar. Hij is blij met onze bijdrage door de collecten, maar nog leuker zou het 
zijn, voor hem en voor ons, om meer contact met hem te hebben.  
Wil iemand hem mailen of een kaart, foto of iets anders sturen wat in de brievenbus past (ook 
gezinnen)? Of wil iemand met regelmaat contact met hem houden? 
Meld je dan even bij mij, Derjan Westerveen (06 10257895).  
www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl/update-over-sponsorkind-steeve/ 
 
Verantwoording    
Het eerste kwartaal ligt al even achter ons. De verantwoording van de collecten was nog niet in 
de nieuwsbrief opgenomen.  
januari 2022     Kerk 1.121,55; Instandhouding predikantsplaats 55,00; Fonds onderhoud ge-
bouwen 333,40; Orgelonderhoud 195,00; Kerktelefoon 4

e
 kwartaal 2021 177,00; Algemeen 

diaconale doeleinden 197,05; Quotum collecte PKN 27,00; Kerk in Actie Missionair 51,75; 
Plaatselijk seniorenwerk 46,75; Stichting ondergrondse kerk 124,75; voor de kerk via de Kock 
15,00 en 10,00, via van Helden 9,50 voor diaconie en 20,00 voor zending.  
februari 2022     Kerk 537,50; Instandhouding predikantsplaats 114,59; Fonds onderhoud ge-
bouwen 359,11; Algemeen diaconale doeleinden 236,05; Kerk in Actie: diaconaal 136,70; De 
Herberg 172,80; Stichting ondergrondse kerk 25,00.  
maart 2022     Kerk 600,98; Biddag 1.732,25; Instandhouding predikantsplaats 264,31; Fonds 
onderhoud gebouwen 271,51; Algemeen diaconale doeleinden 30,00; Bijbelschool. De Witten-
berg 155,85; GZB Voorjaarszending 129,35; Noodhulp Oekraïne 2.672,50; IZB 109,55; Spon-
sorkind 174,95. Via  Burggraaf 2 x 10,00 voor kerk en 10,00 voor bloemenfonds.  
Allen hartelijk dank. 

Voor alle datums: D.V. 
 
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. GZB zomerzending 
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
Zondag 24 juli 
10.00 uur Waardenburg 
Ds. P.J. den Admirant 
uit Apeldoorn 
Koffie na de diest 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. J. Hogenhout 
uit Langerak 
1. Kerk 
2. Alg. diaconale doelen  
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
 
Agenda 
Deze week zijn er  
geen activiteiten 
 
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Op de zevende dag 

rustte Hij van het werk 
dat Hij gedaan heeft. 

 

Genesis 2:2 
Bijbeltekst van de week  

op debijbel.nl 


