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Zondag 21 augustus 2022        week 34

Bloemengroet 
Bij de diensten, bevestiging en intrede 
Bijzondere dag vandaag voor onze gemeente. Een nieuwe predikant, een nieuwe herder, een 
nieuwe leraar. U begrijpt al, de verwachtingen zijn hooggespannen. Dominee C.H. Buitink 
wordt in de morgendienst bevestigd en mag vanmiddag zijn eerste dienst als predikant van de 
Hervormde Gemeente Waardenburg-Neerijnen houden. Bij zijn afscheidsdienst in Hervormd 
Klaaswaal werd een goede eigenschap van hem genoemd, hij kan goed luisteren. Nou, dan 
komt hij bij ons wel aan zijn trekken, er zijn veel praters onder ons.  
De mens wikt, God beschikt. Zo mogen we uit Gods Hand een predikant ontvangen. Daar is 
een traject aan voorafgegaan. Ons rest dankbaarheid aan God, en daarnaast is er blijdschap 
en verwondering dat het zo voorspoedig is gegaan. Een vacante periode van nog geen 10 
maanden. Ook al zijn wij een kleine gemeente, er is zoveel werk te doen.   
 
Bloemen     
Mevrouw J. Kaasjager-van Riemsdijk is verhuisd van Kerkstraat 6 Waardenburg naar Zorgcen-
trum De Wittenberg, afdeling Betuwehof K105, 4175EE Haaften. Ook met veel zorg aan huis 
kon ze niet meer zelfstandig blijven wonen aan de Kerkstraat 6. Als teken van verbondenheid 
ontvangt ze de bloemen van vandaag. Met de bede of God haar nabij wil zijn.  
 
Voorbede 
In de voorbede staan we stil bij vandaag, we danken voor een nieuwe predikant.  
In het gebed noemen we: Ina van Wijk, Peperstraat 3, 4181 AC Waardenburg, afgelopen  
zondag heeft ze een heupoperatie ondergaan. Ad Jonkers, Nieuwstraat 25, 5311BE Gameren, 
heeft geen goede uitslagen ontvangen, zorgelijk. Adrie Sodderland, Zandweg 16, 4181PL 
Waardenburg, heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen wegens benauwdheidsklachten,  
We bidden of God hen nabij wil zijn. We bidden voor rouwdragenden. We bidden voor ons land 
en onze wereld.  
 
Pastoraal werker 
Met de komst van ds. Buitink worden de werkzaamheden van pastoraal werker prop. D.A. 
Burggraaf beëindigd. Op 1 november 2021 is hij begonnen, een dag na het afscheid van ds. 
Schonewille. Prioriteit moest het bezoekwerk zijn, en dat heeft hij gedaan. Op veel adressen is 
hij geweest. Als kerkenraad hoorden wij goede reacties. Veel zieken heeft hij regelmatig  
bezocht, thuis en in het ziekenhuis. Enkele begrafenissen moest hij leiden. Catechisaties,  
ouderenmiddag, bijbelkring, passiestilte, hij was erbij. We zijn dankbaar dat hij het pastoraat op 
een zeer goede wijze heeft uitgevoerd. Vooraf was bekend dat met de komst van een nieuwe 
predikant de arbeidsovereenkomst zou aflopen. Gelukkig kan hij direct per 1 september aan 
het werk in een andere gemeente. We wensen hem ook daar van harte een goede en door 
God gezegende tijd. Er komt een gelegenheid om afscheid van elkaar te nemen. 
 
Diaconale collecte 
Het collecterooster wordt voor een jaar vastgesteld. Vorig jaar november is dus besloten dat de 
diaconale collecte van vandaag bestemd is voor het werk van de HGJB. Laat daar nu mevrouw 
Buitink werken! Toch bijzonder! Van harte aanbevolen. Zie voor info de HGJB site.  
 
Opening winterwerk 17 september 
volgende week meer info over de opening winterwerk, een gezellige en creatieve kindermiddag 
en de gemeentebbq. Voor de middag zoekt Mardieke (06 50945587) een heleboel timmerhout! 
Heeft u hout over of weet u waar we hout kunnen krijgen, geef het door aan Mardieke. 
 
Website geactualiseerd 
Onder het kopje ‘Onze gemeente’ is een nieuwe beschrijving van de gemeente geplaatst. 
 

Let op de aanpassingen in de rechterkolom,  
vanaf nu kopij nieuwsbrief naar ds. Buitink    

Voor alle datums: D.V. 
 
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. 
 
Zondag 28 augustus 
10.00 uur Neerijnen 
Prop. P.L. van Steenselen  
uit Maasdam 
18.30 uur Waardenburg 
Ds. C.H. Buitink 
1. Kerk 
2. Alg. diaconale doelen 
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
Agenda 
Deze week zijn er  
geen activiteiten 
 
10 september: 
Open monumentendag 
zie info op onze site 
17 september: BBQ 
opening winterwerk 
 
Predikant:  
Ds. C.H. Buitink 
dsbuitink@hervormd  
waardenburgneerijnen.nl 
(0418 788369) 
Kopij nieuwsbrief voor  
donderdag 18.00 uur  
aanleveren. 
 
Scriba: Geert de Kock 
scriba@hervormd 
waardenburgneerijnen.nl 
(06 39182700) 
 
Pastoraal medewerker 
Prop. D.A. Burggraaf 
tel. 06 23383647 
daburggraaf@hervormd 
waardenburgneerijnen.nl 
 
Collecte via website of 
NL53RABO 0366704788 
(diaconie) 
NL08RABO 0366702688 
(kerkrentmeesters) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dien de HEERE met 
blijdschap, kom voor 
Zijn aangezicht met  

vrolijk gezang 
 

Psalm 100:2 
tekst intrededienst 


