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En op Zijn Naam
zullen de
heidenen hopen.

Zondag 7 augustus 2022

week 32

Bij de diensten
Bloemengroet
Vanmorgen
gaat onze pastoraal medewerker voor ons voor. Vanaf 1 november 2021 is hij
werkzaam in onze gemeente. Bij veel gemeenteleden heeft hij een bezoek gebracht. Ook waar
ziekte en zorgen zijn heeft hij veel contacten gelegd. Met de komst van ds. Buitink loopt het
dienstverband af. Natuurlijk gaan we daar nog bij stilstaan.
Vanavond leidt de oud-predikant van Tuil en Opijnen de dienst. Iedereen is hartelijk welkom in
beide diensten, in de kerk en/of thuis of elders. We wensen de voorgangers en elkaar
gezegende diensten toe.
Bloemen
Als teken van verbondenheid en met een hartelijke groet gaan de bloemen naar Kees Tromp
en Adrie Sodderland, Zandweg 16, 4181 PL Waardenburg. Kees heeft enige tijd geleden een
tia gehad, hij ondervindt er nog steeds last van. Adrie kampt met hartproblemen en wacht op
een oproep voor een behandeling. Wij wensen hen van harte beterschap toe.
Voorbede
We zijn dankbaar dat Ina van Wijk, Peperstraat 3, 4181 AC Waardenburg, weer thuis mocht
komen uit het ziekenhuis. Met de juiste medicijnen hopen we dat herstel mag plaatsvinden.
We bidden voor Kees Tromp en Adrie Sodderland (zie bloemen) en voor de niet met name
genoemde gemeenteleden waar zorgen zijn. We bidden voor het werk van Kerk in Actie.
We blijven bidden voor de problemen in ons land en wereldwijd. Heer ontferm U!
Tachtigers
Donderdag 11 augustus viert mevrouw A.C.H. van Oort-Klop, Dr. Kylstradreef 16, 4181BP
Waardenbrug, haar verjaardag. Wij feliciteren haar van harte en wensen haar een gezegend
nieuw levensjaar toe.
Kerk in Actie (doel diaconale collecte)
Samen zijn we de Kerk in Actie. Geïnspireerd door Jezus Christus, willen wij delen wat ons
gegeven is. Om in Nederland en wereldwijd mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten
komen. In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Het werk van
Kerk in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland te Utrecht. Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Christus die wat er was, vijf broden en
twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. We voelen ons geroepen om te delen
wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, geloof, geld en goed. (Bron: Kerk in Actie)

484:2
Genade toonde mij mijn schuld
en heeft mij vrijgekocht.
Gena heeft mij met dank vervuld,
toen ik geloven mocht.

Mattheüs 12: 21

tekst morgendienst
Voor alle datums: D.V.
Zondag 7 augustus
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
Zondag 14 augustus
10.00 uur Neerijnen
Prop. A. van Hees
uit Apeldoorn
18.30 uur Waardenburg
Ds. P.C.H. Kleinbloesem
uit Goudswaard
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

