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God zegende de
zevende dag
en heiligde die...

Zondag 24 juli 2022

week 30

Bij de diensten
Bloemengroet
Allen
hartelijk welkom in de diensten. Twee diensten, ook in de vakantieperiode. We gaan
gewoon door. Er komen twee voorgangers om de diensten te leiden. Ze (s)preken graag voor
een volle kerk. Ook in een avonddienst. Gezegende diensten toegewenst.
Na de morgendienst is er koffie/thee/fris in de Oude School.
Bloemen
De pastorie is (weer) bewoond. We heten ds. C.H. Buitink, zijn vrouw Mariska en hun zoontje
Ezra van harte welkom. Hun eerste zondag in Waardenburg. Ze ontvangen de bloemen van
deze dag met de bede dat ze hier een goede tijd mogen beleven, gedragen door God. Laten
wij als gemeente om hen heen staan maar loop de deur niet plat want die is pas geverfd.
Tachtigers
Vijf gemeenteleden vieren deze week hun verjaardag waarbij hun leeftijd in de tachtig of zelfs
negentig is. Het is de ‘drukste’ week van het jaar wat tachtigers-plus betreft. Ze ontvangen op
de bewuste dag een boeket bloemen als teken van verbondenheid. Wij wensen hen allen een
mooie dag en een goed nieuw levensjaar toe. Het zijn:
25 juli, dhr. C. van Mourik, Koningin Wilhelminalaan 30 4181AV Waardenburg
28 juli, mevr. W. van Dooijeweert-Pelle, Koningin Julianaplantsoen 57, 4181BK Waardenburg
28 juli, mevr. J. Kievit-Bambacht, Prinses Beatrixstraat 12, 4181BE Waardenburg
29 juli, dhr. H. van Herwijnen, Prinses Beatrixstraat 4, 4181BE Waardenburg
30 juli, mevr. A. Hakkert-van Leerdam, Bernhardstraat 4, 4175EE Haaften
Petrus
In het colofon van het blad Petrus staat: Petrus is het gratis kwartaalblad van de PKN. In het
magazine lees je persoonlijke en inspirerende verhalen over geloof, hoop en liefde, over hoe
samen kerk-zijn troost, steun en zin geeft. Voor een (gratis) abonnement mail naar:
abonnement@petrusmagazine.nl
Vakantietip
Opgevist is een rubriek met diverse tips in het Petrus magazine. Met o.a. de tip om de tentoonstelling ‘Van God los?’ te bezoeken in het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Waren wij
van God los in de jaren zestig? Mooi om te bezoeken op een regenachtige dag.
In de morgendienst zingen we het volgende lied uit Weerklank:
2
Uw naam die onze wonden heelt
en ons met manna spijst,
die onze dood en zonde deelt
en onze vrees verdrijft.
3
Mijn herder en mijn held, mijn vriend,
mijn koning en profeet,
mijn priester die mijn schuld ontbindt,
mijn weg waarop ik treed;
6
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij uw naam in ’t oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

Genesis 2:3a
Voor alle datums: D.V.
Zondag 24 juli
10.00 uur Waardenburg
Ds. P.J. den Admirant
uit Apeldoorn
koffie na de dienst
18.30 uur Neerijnen
Ds. J. Hogenhout
uit Langerak
1. Kerk
2. Alg. diaconale doelen
3. Onderhoud kerkgeb.
Zondag 31 juli
10.00 uur Neerijnen
Ds. J. de Jong
uit Nijkerk
18.30 uur Waardenburg
Prop. J. van Vliet
uit Uddel
1. Kerk
2. Pl. seniorenwerk
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

