Hervormde Gemeente Waardenburg - Neerijnen in de PKN
www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl

“Ik lag neer en sliep; ik
ontwaakte,
want de HEERE
ondersteunde mij.”
Psalm 3:6

Zondag 25 september 2022

week 39

Bij de diensten
Komende zondag weer twee gastpredikanten. ’s Morgens een collega uit de mij welbekende
Hoeksche Waard en ’s avonds een collega die dezelfde achternaam draagt als Mariska haar
meisjesnaam (voor zover ik weet geen familie). Gezegende diensten toegewenst!
Voorbede
We bidden voor zr. Ina van Wijk-Westerlaken, Peperstraat 3, 4181AC in het ziekenhuis.
Bloemen
De bloemen gaan naar Chris Baggerman, Koningsweg 3a, 4191HA Geldermalsen vanwege
de coördinatie en stimulering van de Open Monumentendag in de kerk van Neerijnen.
Kopij nieuwsbrief
De oplettende lezer had het al gezien in de Winterwerkgids, maar om te voorkomen dat kopij
voor de nieuwsbrief tussen de rest van de mails verdwijnt en per abuis vergeten wordt is het
door Ariane de Jongh mogelijk gemaakt het mailadres
nieuwsbrief@hervormdwaardenburgneerijnen.nl te gebruiken. Ook handig ten tijde van
vakantie. Kopij vanaf nu dus graag naar dit mailadres. Alvast bedankt!
Ontmoeting 18+ vanavond
Jullie hebben een uitnodiging gehad, maar nog even als herinnering een bericht in de
nieuwsbrief. De jongeren van 18 tot en met ongeveer 22 jaar zijn van harte welkom na de
avonddienst in de pastorie voor een gezellige ontmoeting. Deze avond hopen we ook door te
spreken over welke behoefte er liggen qua avonden en invulling. Mariska en ik hopen jullie
dan te zien!
Gemeenteavond 17 november
In de laatste kerkenraadsvergadering is een datum vastgesteld voor een gemeenteavond. Dit
is donderdagavond 17 november. De invulling van deze avond moet nog verder besproken
worden, maar hierbij alvast de mededeling zodat u het in uw agenda kunt noteren.
Rectificatie winterwerkgids
De jeugdclub begint 7 oktober om 18.45 uur en stopt om 20:00 uur. Ook zijn er wijzigingen
in de leiding: Elise Vuik zit niet meer in de leiding. Maar Woutine Visscher en Janneke Nagel
zijn erbij gekomen
Jeugdavond
Vrijdagavond 7 oktober organiseren we een jeugdavond! Ben jij tussen de 12 en 18 jaar, heb
je zin in een avond gezelligheid, actie, spanning en als afsluiter wat lekkers? Meld je dan aan
en dan zien we je 7 oktober om 19.30 in Neerijnen bij de kerk! Meld je aan bij Petra
(0620714289) of Mardieke (0650945587). Alvast een hint, we gaan op jacht🧐.
Kindernevendienst
Zondag 2 oktober is er weer kindernevendienst. De jongste groep (groep 1 t/m 5) loopt voor
de preek naar de oude school. De oudste groep blijft dan in de consistorie (groep 6 t/m 8).
We hopen op een mooie tijd samen. Tot zondag!
Financiële verantwoording 2e kwartaal 2022
April: Kerk 772,07; Instandhouding predikantsplaats 94,83; Fonds onderhoud gebouwen
421,26; Algemeen diaconale doeleinden 11,50; plaatselijk jeugdwerk 260,70; Sponsorkind
137,45; Paascollecte Werelddiaconaat 152,30; Groot Nieuws Radio 139,22; Kerktelefoon 1 e
kwartaal 2022 165,00. Via ouderling Van Dooijeweert 1x 10,00 voor bloemenfonds en 1x
10,00 voor kerk, enveloppen paasontbijt 1x 10,00 en 1x 20,00.
Mei: Kerk 821,62; Instandhouding predikantsplaats 158,36; Fonds onderhoud gebouwen
585,12; Algemeen diaconale doeleinden 381,65; Christenen voor Israël 148,00; Open Doors
56,25; Lokale Voedselbank 194,85. Via ouderling Van Helden 1x 10,00 voor kerk.
Juni: Kerk 696,72; Instandhouding predikantsplaats 137,13; Fonds onderhoud gebouwen
337,27; Algemeen diaconale doeleinden 171,85; GZB:pinksterzending 177,55; IZB 182,85;
JOP (jeugdwerk PKN) 151,95; Voedselbank 15,00.
Allen hartelijk dank.

tekst morgendienst
Voor alle datums: D.V.
Zondag 25 september
10.00 uur Waardenburg
Ds. C. Budding uit
Goudswaard
18.30 uur Waardenburg
Ds. A. Visser uit Harderwijk
1. Kerk
2. Diaconie
3. Fonds onderhoud
kerkgebouwen
Zondag 2 oktober
10.00 uur Waardenburg
Ds. C.H. Buitink, doopdienst
Benjamin Visscher
18.30 uur Waardenburg
Ds. J.C. Schuurman uit
Putten, zingen na de dienst
1. Kerk
2. Kerk en Israël
3. Instandhouding
predikantsplaats
Agenda
Zondag 25 september
20:00 uur Ontmoeting 18+ in
de pastorie
Maandag 26 september
19:30 uur Vergadering
consistorie met bezoekteam
Dinsdag 27 september:
18:30 uur Catechisatie 12+
in de pastorie
19:30 uur Catechisatie 15+
in de pastorie
Predikant:
Ds. C.H. Buitink
dsbuitink@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 788369)
Scriba: Geert de Kock
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(06 39182700)
Kopij nieuwsbrief voor
donderdag 18.00 uur
aanleveren via
nieuwsbrief@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
Collecte via website of
NL53RABO 0366704788
(diaconie)
NL08RABO 0366702688
(kerkrentmeesters)

