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week 36

Bij de diensten
Komende zondagochtend een bijzondere dienst, omdat Carolien Westerveen gedoopt zal
worden. Carolien is het zusje van Peter en de dochter van Elsemarie en Derjan Westerveen,
Notaris van Aalstweg 29, 4181BB. ’s Avonds zal prop. Bijl in ons midden zijn en de
voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal verzorgen. Fijn dat er nieuwe broeders
zich geroepen weten tot het predikantschap en de gelegenheid krijgen bij ons voor te gaan in
een hopelijk gevulde kerk. Gezegende diensten toegewenst!
Bloemen
Als felicitatie met de geboorte van de kleine Benjamin gaan de bloemen naar familie
Visscher, Dugganstraat 8, 4184DB Opijnen.
Voorbede
In de voorbede denken we aan zr. Ina van Wijk-Westerlaken, Peperstraat 3, 4181AC, die na
een darminfectie afgezonderd verpleegd moest worden in het ziekenhuis, maar afgelopen
week eindelijk kon beginnen met revalideren na de heupoperatie. En we bidden voor br. Aart
van Leeuwen, Donjon 28, 4181DD, die afgelopen week had moeten kuren, maar van te voren
in overleg is besloten deze laatste kuur niet te doen omdat hij daar te zwak voor zou zijn.
Herstelwerkzaamheden orgel kerk Neerijnen
Op maandag 12 september start Pels en van Leeuwen (orgelbouwer) met
herstelwerkzaamheden aan het orgel van de kerk in Neerijnen. Diverse onderdelen worden
dan gedemonteerd. De herstelwerkzaamheden vinden plaats in de fabriek. De montage staat
voorlopig gepland op 27 september. We gaan er nu vanuit dat het orgel 3 weken buiten
werking is. We kunnen starten met de kerkdiensten op 9 oktober, dus op 18 en 25 september
en 2 oktober kerken we (beiden diensten) in Waardenburg. (Mochten de werkzaamheden erg
voorspoedig verlopen en de kerk kan eerder in gebruik worden genomen dan wordt u door
ons tijdig geïnformeerd) Namens de restauratiecommissie Dik van Wijk tel 06 82515030
BBQ en inschrijftafels
Vanmorgen na de dienst kunt u zich ook nog aanmelden voor de barbecue van
zaterdag 17 september 2022.
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)
Graag tot 17 september! 10plus-commissie
Collecte
Vanaf deze zondag zal er weer als vanouds tijdens de dienst gecollecteerd worden. Dus niet
meer bij de uitgang, maar tijdens de dienst.
Gebedskring
Maandagavond 12 september is er weer de gebedskring om 19:30 uur in de consistorie van
de kerk in Waardenburg.
Seniorenmiddag
14 september is de eerste seniorenmiddag van het seizoen. We beginnen om 14:00 uur en
het duurt tot 16:00/16:15 uur. De middagen vinden plaats in de Oude School en er is een
gevarieerd programma. De eerste middag hoopt ds. Buitink er ook bij te zijn.
Voor meer informatie: Ineke Visscher, 0418-652363
Catechisatie
Binnenkort starten ook de catechisaties weer. De eerste avond voor 12 tot en met ongeveer
17 jaar staat gepland op dinsdagavond 20 september. We beginnen om 18:00 uur. De
jongeren vanaf 18 tot ongeveer 22 jaar worden uitgenodigd voor zondagavond 25 september
na de kerkdienst. Alle jongeren van harte uitgenodigd!

‘Want voor u is de belofte
en voor uw kinderen en
voor allen die veraf zijn,
zovelen als de Heere, onze
God, ertoe roepen zal.’
Handelingen 2:39
tekst morgendienst
Voor alle datums: D.V.
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 uit Papendrecht
Voorbereiding Heilig
Avondmaal en zingen na de
dienst
1. Kerk
2. Woord en Daad:
Sponsorkind
3. Instandhouding
predikantsplaats
Zondag 11 september
10.00 uur Neerijnen
Ds. C.H. Buitink Viering
Heilig Avondmaal
18.30 uur Waardenburg
Ds. C.H. Buitink
Dankzegging Heilig
Avondmaal
1. Kerk
2. Project 10 27 (GZB)
3. Fonds onderhoud
kerkgebouwen
Agenda
Deze week zijn er
geen activiteiten
10 september: 10 tot 16 uur
Open monumentendag, kerk
Neerijnen, zie onze website
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

