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Zondag 2 oktober 2022                        week 40 

 

‘want hij is met hart en 

ziel aan hem verbonden’ 
  

Genesis 44:30b 

tekst morgendienst  

Bij de diensten 
Zondagmorgen 2 oktober zal Benjamin Theodorus Visscher gedoopt worden (roepnaam 
Benjamin). Hij is de zoon van Benjamin en Dafne Visscher, broertje van Liam, Esmee en 
Senn, Dugganstraat 8, 4184DB Opijnen. Gezegende diensten toegewenst! 
 

Voorbede 
We bidden voor zr. Ina van Wijk-Westerlaken, Peperstraat 3, 4181AC die op dit moment nog 
in het ziekenhuis verblijft en zoals het nu lijkt komende week eindelijk weer naar huis mag. 
 

Bloemen 
De bloemen gaan naar zr. Bertie van Dooijeweert-van Horssen, Zwaluwestraat 1, 4182PD 
Neerijnen vanwege haar jarenlange coördinatie van de seniorenmiddag. 
 
Verjaardagen 80+ 
Zondag 2 oktober is dhr. H. van Mourik, Steenweg Noord 44, 4182PB Neerijnen jarig. En op 
vrijdag 7 oktober hoopt mevr. H.P. van Maurik – Kolbag, Koningin Wilhelminalaan 30, 
4181AV Waardenburg haar verjaardag te vieren. 
 
Bijbelkring 
Vorig seizoen is er een begin gemaakt met het boekje van ds. Douma over Petrus. Een mooi 
Bijbelstudieboekje waarin we langs het leven van de apostel Petrus lopen en waarbij de 
toepassing wordt gemaakt op ons leven vandaag de dag. Dit seizoen gaan we verder met dit 
boekje bij hoofdstuk 5. We beginnen woensdag 5 oktober om 20.00 uur en ronden af om 
21.30 uur. Het Bijbelgedeelte dat centraal staat is 1 Petrus 2:11-25. Ook nieuwe leden zijn 
van harte welkom en u hoeft dit seizoen niet bang te zijn dat u de enige nieuweling bent. 
 
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! 
 
College van Kerkrentmeesters 
Wij hebben de jaarrekening 2021 aangeboden aan de Kerkenraad in de laatste kerkenraad 
vergadering en deze werd goedgekeurd we hebben het jaar 2021 financieel af kunnen sluiten 
met een klein positief resultaat we willen een ieder bedanken die hier aan heeft mee 
geholpen en zijn hier erg dankbaar voor. 
Wilt u de jaarrekening inzien neem dan contact op met J.W de Jongh tel 06-50502922 of mail 
j.w.de.jongh@hetnet.nl. 
Namens het CVK 
 
Inleveren goederen voor kerkmarkt 2023  
Na ruim twee jaar corona mogen we weer goederen gaan inzamelen voor de kerkmarkt van 
volgend jaar. De datum is 10 juni 2023. Noteer deze alvast in uw agenda. Op 
donderdagavond 6 oktober a.s. is de eerste inleveravond. U kunt dan tussen 19.30 uur en 
20.30 uur goed bruikbare spullen, boeken en speelgoed inleveren bij kerkelijk centrum 'De 
Oude School'. We nemen het nieuwe seizoen geen meubelstukken meer in ontvangst. 
Afhankelijk van de hoeveelheid spullen die op de inleveravond binnenkomt bekijken we of we 
de volgende maand weer een inleveravond houden. Wij houden u op de hoogte.  
De onderhoudsgroep 
 
Start Jeugdclub  
Ook dit seizoen gaat De Jeugdclub weer van start! Hier wordt samen gezongen, geluisterd 
naar verhalen en geknutseld. De club bestaat uit twee groepen: de eerste is voor kinderen uit 
groep 1 t/m groep 5, de tweede is voor kinderen uit groep 6 t/m groep 8. De Jeugdclub begint 
vrijdag 7 oktober in ‘De Oude School’ en is van 18.45 uur t/m 20.00 uur. Hierna vindt de club 
om de week plaats. We vinden het gezellig als je komt! Zou je je wel van tevoren willen 
opgeven bij Gerlinde: 06-28108466? Tot dan! 

Voor alle datums: D.V. 
  
Zondag 2 oktober 
10.00 uur Waardenburg 
Ds. C.H. Buitink, doopdienst 
Benjamin Visscher, 
koffiedrinken na de dienst 
18.30 uur Waardenburg 
Ds. J.C. Schuurman uit 
Putten, zingen na de dienst 
1. Kerk 
2. Kerk en Israël 
3. Instandhouding 
predikantsplaats 
 
Zondag 9 oktober 
10.00 uur Neerijnen 
Prop. D.A. Burggraaf uit 
Arkel 
18.30 uur Waardenburg 
Ds. C.H. Buitink 
1. Kerk 
2. Diaconie 
3. Fonds onderhoud 
kerkgebouwen 
 

Agenda 
Maandag 3 oktober 
19:30 uur Gebedskring 
19:30 uur Moderamen 
 

Dinsdag 4 oktober:  
18:30 uur Catechisatie 12+  
19:30 uur Catechisatie 15+  
 

Woensdag 5 oktober: 
20:00 uur Bijbelkring 
 

Donderdag 6 oktober: 
19:30-20:30 uur 
Inleveravond kerkmarkt 
 

Vrijdag 7 oktober: 
18:45 uur Jeugdclub in de 
Oude School groep 1 t/m 8 
19:30 uur Jeugdavond in 
Neerijnen bij de kerk 
 

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) 

 


