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Zondag 14 augustus 2022        week 33

Bloemengroet 
Bij de diensten   
We heten de twee gast-voorgangers hartelijk welkom en wensen hen en elkaar gezegende 
diensten toe.  
 
Bevestiging en intrede 
Het is de laatste zondag van de vacante periode. Binnen een jaar mogen we een nieuwe predi-
kant bevestigen. Volgende week is de bevestigingsdienst om 10.00 uur in Neerijnen (Let op!). 
We wijken een zondag af van de standaard dat in de even weeknummers de morgendienst in 
Waardenburg is. Nog een aanpassing is dat de avonddienst ‘s middags om 14.30 uur wordt 
gehouden in Waardenburg. Dan doet ds. Buitink zijn intrede in onze gemeente. Er is een aan-
tal genodigden, een gedeelte hiervan maakt gebruik van een broodmaaltijd tussen de diensten. 
Er is koffie/thee na beide diensten. In Neerijnen buiten als het weer het toelaat, anders in de 
Oude School. Natuurlijk zijn alle gemeenteleden van harte welkom in beide diensten!!   
Zowel ‘s morgens als ‘s middags is oppas aanwezig, 
 
Bloemen     
“ Plotseling moet de pastorie worden opgeknapt, er komt een ‘nieuw’ predikantsgezin! En ze 
komen al met de vakantie!” Er moest op korte termijn veel gebeuren, schuren en schilderen, 
plafonds, muren, deuren en kozijnen. Maar geen stress bij de leden van het CvK, die lossen 
het op. Catharinus Jan Jonkers, Nieuwstraat 25, 5311BE Gameren heeft met zijn mensen de 
klus geklaard. De bloemen van vandaag ontvangt hij met zeer veel dank voor de wijze waarop 
hij de werkzaamheden heeft uitgevoerd  Meer gemeenteleden zijn actief geweest met roller en 
kwast en anderszins om de pastorie op tijd schoon op te leveren. Allen hartelijk dank! 
 
Voorbede 
Vorige week waren we dankbaar dat Ina van Wijk, Peperstraat 3, 4181 AC Waardenburg, weer 
thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Afgelopen donderdag kwam ze te vallen bij de winkel en 
brak ze haar heup. Veel pijn, wat een verdriet voor haar en haar man Arnold. Door medicijnen 
laat de operatie op zich wachten, wordt waarschijnlijk zondag uitgevoerd. Daarna een traject 
om te revalideren. We leven mee en bidden voor herstel. We bidden voor gemeenteleden die 
wachten op een behandeling of een uitslag. We denken aan hen die een geliefde moeten  
missen, korte of langere tijd geleden. We bidden voor ons land en onze wereld. 
 
Tachtigers 
Maandag 15 augustus viert mevrouw J. Middelkoop-van Empel, Dr. Kylstradreef 20, 4181BP 
Waardenbrug, haar verjaardag. Wij feliciteren haar van harte en wensen haar een gezegend 
nieuw levensjaar toe. 
 
In de morgendienst zingen we enkele verzen van psalm 16 uit de bundel Weerklank:  
Psalm 16 : 1 en 5  
 
  1  Bewaar mij, HEER, mijn toeverlaat zijt Gij! 
 Ik zeg tot U: Gij zijt mijn God, mijn Here. 
 Ja, buiten U is er geen goed voor mij, 
 er is geen ander die ik wil vereren. 
 Mijn blijdschap is uw heilig volk op aarde: 
 hen acht ik hoog, hen houd ik steeds in waarde. 
 
  5  Gij, die mijn ziel van dood en graf bevrijdt, 
 behoedt mij als uw gunstgenoot voor ’t sterven: 
 ik zal, door U op ’t levenspad geleid, 
 de vreugde van uw aangezicht beërven. 
 Voor immer zal uw rechterhand bevatten 
 een overvloed van kostelijke schatten. 

Voor alle datums: D.V. 
 

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. 
 
Zondag 21 augustus 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. C. Doorneweerd  
uit Strijen 
Bevestiging van 
Ds. C.H. Buitink 
14.30 uur Waardenburg 
Ds. C.H. Buitink 
Intrededienst 
1. Kerk 
2. H.G.J.B.  
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
Agenda 
Deze week zijn er  
geen activiteiten 
 
10 september: 
Open monumentendag 
zie info op onze site 
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 

 

Open monumentendag, 10 september, van 10.00 tot 16.00 uur, zang en orgelspel, kerk Neerijnen 

 

 

 

 

 

 

 

 
Water 

dat leven  
geeft. 

 

Johannes 4:10 
Bijbeltekst van de week  

op debijbel.nl 


