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Zondag 31 juli 2022         week 31

Bloemengroet 
Bij de diensten   
Allen hartelijk welkom in de diensten, in de kerk en ook u en jij die de dienst thuis of op een 
vakantieadres volgen. Vanmorgen een ervaren predikant die in meerdere gemeenten heeft 
gestaan. Vanavond staat een proponent op de kansel die bezig is met zijn studie.  
Kom, zie en luister. Gezegende diensten toegewenst. 
 
Bloemen     
Het was afgelopen weekend even hectisch in huize Westerveen. Carolien, geboren op 19 mei, 
bleef zodanig hoesten dat een opname in het ziekenhuis noodzakelijk was. Ze bleek het RS-
virus te hebben en kon moeilijk ademhalen. Gelukkig mocht ze na enkele dagen weer thuis-
komen en gaat het wat beter. Ze moet nu aansterken. Als teken van verbondenheid gaan de 
bloemen naar Elsemarie, Derjan, Peter en Carolien Westerveen, Notaris van Aalstweg 29, 
4181 BB Waardenburg.  
 
Voorbede 
Dankbaarheid bij de familie Westerveen dat Carolien weer thuis is. Vrijdag is Ina van Wijk,  
Peperstraat 3, 4181 AC Waardenburg, weer opgenomen in het Jeroen Bosch ziekenhuis.  
Al geruime tijd kampt ze met hartproblemen. We bidden voor kracht en herstel.  
We bidden voor hen die verdriet hebben door het gemis van een geliefde. We bidden voor hen 
die zorgen hebben, voor de zieken. We bidden voor de wereld.  
We danken voor al het goede dat we uit Gods hand mogen ontvangen. 
 
Tachtigers 
Vandaag viert mevrouw H.G. de Waal-van Ballegooijen, Kon. Julianaplantsoen 49, 4181 BK 
Waardenburg, haar verjaardag. Wij wensen haar een mooie dag en een gezegend nieuw  
levensjaar toe.   
 
In de morgendienst zingen we een lied dat bijna elke zondagavond wordt aangevraagd bij de 
Muzikale Fruitmand (EO Radio 5) en steevast staat in de top tien van mooiste liederen bij  
Nederland zingt.  De titel is een mooie (vakantie)groet, voor op reis en voor thuis.  
Het is nummer 356 in de bundel Weerklank. We zingen het voor we de zegen ontvangen. 
 

 
 
356:2  
 
 

   Ga met God en  
                     Hij zal met je zijn: 
 
   bij gevaar, in bange tijden, 

   over jou zijn vleugels spreiden. 
 
   Ga met God en  
                     Hij zal met je zijn. 

 

Voor alle datums: D.V. 
 
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. 
 
Zondag 7 auustusi 
10.00 uur Waardenburg 
Prop. D.A. Burggraaf  
uit Arkel 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. F.W. IJsseldijk 
uit Tiel 
1. Kerk 
2. Kerk in Actie, missionair  
3. Instandh. pred. plaats 
 
 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

‘een bemoediging 
van God.’ 

 

Jozua 1: 5b  
tekst morgendienst 

 


