
• Nieuwsbrief 14 november 2021 

De kerkenraad heeft een ‘kerngroep’ benoemd: C. Baggerman (voorzitter), N. van Helden en J.W. 
de Jongh. Zij zijn gevraagd zich te verdiepen in de PKN ‘Gids voor het beroepingswerk’ en alle van 
belang zijnde stukken. De bedoeling is het proces (routekaart) te beschrijven hoe te komen tot het 
beroepen van een nieuwe predikant. Daarna is een beroepingscommissie ingesteld, die bestaat uit 
vier leden van de kerkenraad aangevuld met drie leden uit de gemeente. Dit zijn de dames G. van 
der Sommen-van Giessen, M.D. van Steenbergen-Trappenburg en T. de Vries-den Hertog. Het 
beroepingswerk is niet eenvoudiger geworden. De Bijbel geeft geen kan-en-klare antwoorden. Bij 
het zoeken naar een nieuwe predikant is het belangrijk dat wij de richtlijnen van Paulus 
(Timotheüs) als uitgangspunt nemen. De gemeente wordt gebouwd én er ontstaat onderling een 
verbondenheid als praktijk is wat na zijn bekering en roeping over Paulus geschreven wordt in 
Handelingen 9:20: ‘En meteen predikte hij Christus, dat Hij de zoon van God is.’ U wordt als 
gemeente betrokken bij het beroepingswerk en geïnformeerd via de Nieuwsbrief en de website. 

• De Kerk Roept 14 december 2021 

Nee de beroepingscommissie is nog niet aan het werk. Eerst moeten we een 
solvabiliteitsverklaring hebben ontvangen en toestemming om een predikant te beroepen. Voor de
aanvraag daarvan is wel het nodige werk verzet. Het beleidsplan is dit jaar geactualiseerd en staat 
online, zie 
https://www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl/wpcontent/uploads/2021/10/Beleidsplan-2021- 
2025-Herv-Gem-Waardenburg-Neerijnen.pdf q
De begroting en een meerjarenraming (tot 2029) zijn beoordeeld en goedgekeurd door de 
kerkenraad. De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk ingestuurd zodat we in januari groen licht 
hopen te ontvangen om verder aan de slag te gaan. 

• Nieuwsbrief 26 december 2021 

Vacaturetijd is in de eerste plaats bezinningstijd. Wanneer we geloven in de voorzienige leiding van
God, dan hoeven we niet overhaast te werk te gaan. Zij die geloven, haasten niet…! De kerkenraad 
heeft daarom de tijd genomen om met elkaar na te denken, onder leiding van onze consulent (ds. 
W. Roseboom), over vragen als wat voor gemeente zijn wij? Voor welke vragen en ontwikkelingen 
staan wij en welke predikant past daarbij? Dankbaar mogen we melden dat de kerkenraad een 
beschrijving van onze gemeente én een profielschets voor de nieuw te beroepen fulltime predikant
heeft opgesteld, zie 
https://www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl/wpcontent/uploads/2021/12/2021-12-20- 
Definitieve-beschrijving-Hervormde-GemeenteWaardenburg-Neerijnen-1.pdf en 
https://www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl/wpcontent/uploads/2021/12/2021-12-20- 
Definitieve-Profielschets-predikant-Hervormde-GemeenteWaardenburg-1.pdf. De toestemming én 
de solvabiliteitsverklaring zijn aangevraagd. Ook heeft de kerkenraad voorzien in de vacature in de 
beroepingscommissie: de heer M. van As (ouderlingkerkrentmeester) is benoemd als 7e lid van de 
beroepingscommissie. 

• Nieuwsbrief 15 januari 2022 

De beroepingscommissie is donderdag 12 januari jl. van start gegaan. Het beroepen van een 
nieuwe predikant voor onze gemeente gaat ons allemaal aan. Kent u een predikant of proponent, 
die u geschikt acht? Laat het ons weten en stuur, voor komende zaterdag 22 januari schriftelijk of 
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per e-mail de namen naar de scriba G. de Kock, p/a Dorpsstraat 27, 4181 BM Waardenburg of 
scriba@hervormdwaardenburgneerijnen.nl Deze opgaven graag voorzien van een korte motivering
en daarbij uw gegevens. 

• Nieuwsbrief 6 februari 2022 

Op 26 januari is de solvabiliteitsverklaring ontvangen van het Classicale College voor de 
behandeling van Beheerszaken Gelderland. Het Breed Moderamen van de Classis Gelderland Zuid 
& Oost stuurde op 1 februari de toestemming voor het beroepen van een fulltime predikant voor 
onze gemeente. Fijn dat ook meerdere gemeenteleden namen van predikanten hebben ingediend. 
Het tekent de betrokkenheid. 

• Nieuwsbrief 3 april 2022

Direct na het afscheid van Ds. Schonewille is een commissie samengesteld om te zoeken naar een 
nieuwe predikant voor onze gemeente. Aan de benodigde formaliteiten is inmiddels voldaan. Na 
intensieve voorbereidingen, veel kijken/luisteren, heeft de beroepingscommissie een advies 
uitgebracht aan de kerkenraad om een predikant te beroepen. Alle leden van de commissie staan 
achter dit advies. Het betreft de predikant van de Hervormde Gemeente Klaaswaal, Ds. C.H. 
Buitink (Rankpad 2, 3286AS Klaaswaal). In de vergadering van dinsdag 29 maart heeft de 
kerkenraad ook unaniem besloten om ds. C.H. Buitink te beroepen. Bij deze vergadering was ook 
onze consulent, ds. W.M. Roseboom aanwezig. Wij zijn dankbaar en blij dat zo snel 
overeenstemming is bereikt om over te gaan tot een daadwerkelijk beroep.

De gemeente wordt in de gelegenheid gesteld om bezwaren tegen de gevolgde 
beroepingsprocedure (dus niet tegen de persoon van de verkozen predikant) in te dienen bij de 
kerkenraad. Dit moet dan binnen vijf dagen na deze bekendmaking ontvangen zijn door de scriba, 
zie contactgegevens onderaan de nieuwsbrief. In verband met de drukke periode rond Stille Week 
en Pasen én de 13 maart jl. geboren zoon Ezra is in overleg met het gezin Buitink besloten de 
beroepingsbrief op D.V. zaterdag 23 april te bezorgen, en gaat het beroep per die datum in. Een 
spannende tijd breekt aan, in het bijzonder voor ds. Buitink en zijn gezin, voor zijn huidige 
gemeente Klaaswaal en voor onze gemeente. Wij vragen u als gemeente het beroepingswerk met 
alle betrokkenen op te nemen in uw gebeden. Met de bede of Hij de weg wil wijzen.

• Nieuwsbrief 10 april 2022

De kerkenraad stelt met dankbaarheid vast, dat de leden van de gemeente vertrouwen hebben in 
de door de kerkenraad gevolgde beroepingsprocedure, aangezien er geen gebruik is gemaakt om 
bezwaar aan te tekenen. Daarmee komt de weg vrij, voor enkele leden van de kerkenraad, om op 
D.V. zaterdag 23 april de beroepingsbrief persoonlijk te overhandigen. Ds. C.H. Buitink hoopt op 
zondagmorgen 1 mei voor te gaan in onze gemeente. In overleg wordt er een bezoek gebracht aan 
onze gemeente. U als gemeente krijgt ook de gelegenheid om kennis te maken. De datum 23 april 
geldt als begin van de termijn van drie weken, waarbinnen ds. Buitink moet beslissen op het 
uitgebrachte beroep. Wij mogen het als gemeente in Gods hand geven en bidden, dat onze God 
werkt met Zijn Geest: ‘Wilt U geven dat de weg van U helder mag worden voor ds. Buitink en zijn 
vrouw en dat hij in Uw weg mag gaan, dan zal het goed zijn’. Heer leid mij Uw weg, bidden wij het 
gezin toe.



• Nieuwsbrief 17 april 2022

Ds. C.H. Buitink gaat op D.V. zondagmorgen 1 mei voor in onze gemeente, in het kerkgebouw van 
Waardenburg. Na de dienst is er in de Oude School een ontmoeting met elkaar onder het genot 
van koffie, thee of f fris. De kennismaking met de fam. Buitink is op 3 mei a.s. Ter bemoediging 
kunt u een kaartje sturen naar Ds. Buitink, Rankpad 2, 3286 AS Klaaswaal.

• Nieuwsbrief 24 april 2022

Zaterdag 23 april heeft het moderamen, de broeders J.H. de Greef (voorzitter), G. de Kock (scriba) 
en J.W. de Jongh (voorzitter College van Kerkrentmeesters) persoonlijk aan Ds. C.H. Buitink de 
beroepingsbrief overhandigd. De datum van 23 april geldt als begin van de termijn van drie weken,
waarbinnen ds. Buitink zijn besluit op het uitgebrachte beroep kenbaar moet maken. Zoals reeds 
eerder bekend gemaakt hoopt ds. Buitink op zondagmorgen 1 mei a.s. voor te gaan in de dienst in 
Waardenburg. Na deze dienst is er ontmoeting met koffie thee en fris. Op dinsdag 3 mei komen ds.
en mevrouw Buitink met de kleine Ezra kennis maken met onze gemeente. Vanaf ’s-middags 15.00 
uur tot 21.30 uur in de avond. Natuurlijk verwachten we veel leden van onze Hervormde 
Gemeente Waardenburg-Neerijnen. Het programma volgt nog.

• Nieuwsbrief 1 mei 2022

Kennismaking ds. en mevr. Buitink op dinsdag 3 mei 2022. We hopen op een mooie dag, dan ziet 
alles er toch veel vrolijker uit dan met regen of somber weer. ’s-Middags komen ds. en mevr. 
Buitink met de kleine Ezra kennismaken met onze kerken en de pastorie, met de dorpen, de Waal 
met de uiterwaarden, de kastelen en het bos, en zoveel moois wat er meer te zien is in 
Waardenburg en Neerijnen. ’s-Avonds om half acht begint de kennismaking met de 
gemeenteleden, inloop vanaf zeven uur. De kerkenraad nodigt u allen hartelijk uit hierbij aanwezig 
te zijn.

• Nieuwsbrief 8 mei 2022

Afgelopen dinsdag is de ontmoeting geweest met ds. en mevr. Buitink. We kijken terug op een 
goed bezoek aan onze dorpen, kerken en pastorie. We bidden en hopen dat het predikantsgezin dit
ook zo ervaren heeft. Wordt de pastorie binnenkort weer bewoond?

• Extra Nieuwsbrief 13 mei 2022

Ja de pastorie wordt binnenkort weer bewoond! Ds. C.H. Buitink heeft de vrijmoedigheid 
ontvangen het beroep dat onze gemeente op hem heeft uitgebracht aan te nemen. Dank aan God 
de Zender, laat Hij ook de Ontvanger mogen zijn van uw en jullie dankgebed. Natuurlijk moet er 
nog een en ander overlegd worden over de verhuizing en de bevestiging. Hieronder integraal dat 
ds. Buitink heeft geplaatst in de Nieuwsbrief van de Hervormde Gemeente Klaaswaal.

‘Beste broeders en zusters, zoals ik eerder over het beroep vanuit Waardenburg-Neerijnen wat in 
de nieuwsbrief heb vermeld, leek het ons goed dat ook nu te doen. De afgelopen weken hebben we
het op mij uitgebrachte beroep biddend overwogen en hebben we daarin ervaren dat er ook vanuit
Klaaswaal en Waardenburg-Neerijnen biddend werd meegeleefd. Hartelijk dank daarvoor!



Ruim zeven jaar geleden heb ik mij nadrukkelijk geroepen gevoeld in Klaaswaal. Alle betrokkenheid
in de afgelopen weken heeft ook weer heel duidelijk gemaakt hoe goed we het hier hebben. En wat
dat betreft lagen er dus twee beroepen. Allereerst het beroep vanuit Klaaswaas en pas in tweede 
instantie het beroep vanuit Waardenburg-Neerijnen. Sommigen van u weten dat de roeping naar 
Klaaswaal alles te maken had met de Petrusgeschiedenis, waarin de Heere duidelijk de weg wees, 
zelfs al in de eerste contacten die er toentertijd met Klaaswaal gelegd zijn. Eerlijk gezegd heb ik mij 
vroeger daardoor wel eens afgevraagd hoe de roeping naar Klaaswaal weer beëindigd zou 
worden. Toen het beroep vanuit Waardenburg-Neerijnen kwam had ik in eerste instantie helemaal 
niet het idee dat deze roeping naar Klaaswaal beëindigd zou worden, zodat ik het richting Pasen 
ook nog wat op afstand kon houden. Maar in de afgelopen weken werd ik er op verschillende 
momenten mee geconfronteerd dat de roepingsgeschiedenis van Petrus verder gaat. En achteraf 
valt dan ook op dat er in relatie tot Waardenburg-Neerijnen wel degelijk één en ander aan vooraf 
is gegaan, wat ik eerder niet zag. Weliswaar had ik dan nog allerlei bezwaren en vragen, maar ook 
die werden vanuit de Bijbel beantwoord, dan wel vanuit de gesprekken in Waardenburg-Neerijnen.
Dit alles heeft er voor gezorgd dat wij niet kunnen bedanken voor dit beroep, maar dit beroep 
mogen aannemen.

Ondanks het feit dat we geloven dat de Heere God ons naar Waardenburg-Neerijnen roept en de 
Hervormde gemeente Waardenburg-Neerijnen net als Klaaswaal een mooie gemeente is, voelt het 
tegelijkertijd voor ons nog heel onwerkelijk en maakt het ons op een bepaalde manier ook 
verdrietig. Want we moeten elkaar als gemeente en predikantsgezin loslaten en afscheid nemen na
de afgelopen jaren waarin we van alles als predikantsgezin en gemeente hebben meegemaakt. 
Waarin we met elkaar hebben meegeleefd op mooie momenten, maar ook bij verdrietige dingen.

Tegelijkertijd zien we er ook naar uit om samen met de gemeenteleden in Waardenburg-Neerijnen 
op te trekken en daar de ervaringen die we in Klaaswaal hebben opgedaan in te zetten.

Waarschijnlijk zullen we komende week een afspraak hebben in Waardenburg-Neerijnen om één 
en ander voor te bereiden in overleg met de kerkenraad in Klaaswaal. Voor het afscheid nemen en 
het intrede doen in een nieuwe gemeente staan na het aannemen van een beroep ongeveer drie 
maanden. Ineerste instantie denken we daardoor aan een verhuizing begin zomervakantie, maar 
dat hoort of leest u nog’.

Hartelijke groeten vanuit de pastorie!

Ds. C.H. (Christiaan) Buitink

• Nieuwsbrief 15 mei 2022

Grote dankbaarheid en verwondering dat ds. C.H. Buitink het beroep naar onze gemeente heeft 
aangenomen, zie de extra Nieuwsbrief van 13 mei jl. Hiermee zijn de werkzaamheden van de 
beroepingscommissie beëindigd en rest nog de kerkenraad en de gemeente te bedanken voor het 
in ons gestelde vertrouwen. Wij hebben het als beroepingscommissie een zegenrijke periode 
gevonden.


