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Zondag 28 augustus 2022        week 35

Bloemengroet 
Bij de diensten 
Komende zondagochtend gaat prop. Van Steenselen voor en ’s avonds mijn eerste ’normale’ 
dienst in uw midden. Ik zie er naar uit en hopelijk u ook (naar beide diensten uiteraard). 
 
Bloemen     
Vanuit verschillenden kreeg ik de vraag of de bloemen deze zondag naar br. Geert de Kock 
zouden kunnen gaan in verband met het vele werk dat hij verzet heeft tijdens de vacaturetijd. 
Door middel van de bloemen onderstrepen we de dank aan hem en aan zijn vrouw Cora. 
 
Schilderwerk Neerijnen 
Schildersbedrijf de Jongh is deze week gestart met het schilderen van de ramen van de kerk 
van Neerijnen. De werkzaamheden duren ongeveer 3 tot 4 weken. De kosten van het schilder-
werk zijn subsidiabel. Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u mij altijd 
bellen, mijn telefoonnummer is 06 82515030.  
Namens de restauratiecommissie Dik van Wijk. 
 
Creatieve en sportieve kindermiddag! 
17 September is er weer een gezellige en leuke middag voor alle kinderen. We beginnen om 
15.00 uur in de Oude School en het duurt tot 17.00 uur. Alle kinderen van 4-6 zullen creatief 
aan de slag gaan! Kom jij ook? Geef je dan snel op bij Mardieke 0650945587.  
Ennnnn.... wanneer iemand uit de kerk of iemand die je kent timmerhout heeft wat ze kwijt wil-
len dan hoor ik (Mardieke) dat ook graag, kom ik het graag ophalen.  
Alle kinderen van 6-12 gaan actief/ sportief aan de slag. Durf jij de uitdaging aan? Kom jij ook? 
Geef je dan snel op bij Gerlinde 0628108466. 
 
BBQ en inschrijftafels 
Zoals u voor de vakantie in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen organiseren wij als 10plus-
commissie op zaterdag 17 september 2022 weer de jaarlijkse barbecue.  
Zowel vanmorgen na de dienst als volgende week zondagochtend na de dienst kunt u zich 
opgeven. Aanmelden kan ook per mail of telefonisch en kan tot vrijdag 9 september 2022. 
Tijd:  Inloop vanaf 17.00 uur, start BBQ 17.30 uur 
Kosten:  Geen, u kunt een vrijwillige bijdrage geven 
Aanmelden: Per mail:  mirjam_vanas@hotmail.com 
  Telefonisch:  06-15553991 (Mirjam van As) 
  Zondagmorgen 28 augustus 2022 en 4 september 2022 na de dienst 
Graag tot 17 september! 10plus-commissie 
 
Geboorte 
Op donderdag 25 augustus is Benjamin Theodorus Visscher, Dugganstraat 8, 4184DB Opijnen 
geboren. Roepnaam: Benjamin. Hij is de zoon van Benjamin en Daphne Visscher, broertje van 
Liam, Esmee en Senn.  
Op het kaartje staat (o.a.): “Zo klein, zo lief, zo bijzonder, Gods wonder. “ 
 
Voorbede 
In het gebed danken we voor de geboorte van Benjamin. En we bidden voor degenen die met 
ziekte en zorg te maken hebben. Bekend bij anderen en onbekend. Lichamelijke en psychisch. 
 
Open Monumentendag 
Open Monumentendag, 10 september, van 10.00 uur tot 16.00 uur, zang en orgelspel, kerk 
Neerijnen, zie https://www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl/open-monumentendag-2022/ 

Voor alle datums: D.V. 
 
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. 
 
Zondag 4 september 
10.00 uur Waardenburg 
Ds. C.H. Buitink Doopdienst 
Carolien Westerveen en 
koffie na de dienst 
18.30 uur Neerijnen 
Prop. P. Bijl Voorbereiding 
Heilig Avondmaal en zingen 
na de dienst 
1. Kerk 
2. Woord en Daad: Spon-
sorkind 
3. Onderhoud kerkgeb. 
 
Agenda 
Deze week zijn er  
geen activiteiten 
 
10 september: 
Open monumentendag 
 
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) 
 
Collecte via website of 
NL53RABO 0366704788 
(diaconie) 
NL08RABO 0366702688 
(kerkrentmeesters) 
 
Meldpunt misbruik: 
www.smpr.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hieraan leert u de Geest 

van God kennen: elke 
geest die belijdt dat Jezus 
Christus in het vlees geko-
men is, is uit God (1 Joh. 
4:2) (Tekst avonddienst.) 

https://www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl/open-monumentendag-2022/

