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“En hij zei tegen hem:
Kind, jij bent altijd bij mij
en al het mijne is van jou.”
Lukas 15:31

Zondag 11 september 2022

week 37

Bij de diensten
Vandaag weer een bijzondere zondag, omdat we het Heilig Avondmaal zullen vieren. We
lezen ’s morgens en ’s avonds de gelijkenis van de verloren zoon. ’s Morgens kijken we in het
bijzonder naar de vader en ’s avonds in het bijzonder naar de oudste zoon. Wat zegt dé
Vader hierin tegen ons? En in hoeverre lijken wij op de oudste zoon? Gezegende diensten
toegewenst!
Voorbede
We bidden voor zr. Ina van Wijk-Westerlaken, Peperstraat 3, 4181AC, die nog steeds in het
ziekenhuis verblijft. We bidden voor het koninklijk huis van het Verenigd Koninkrijk vanwege
het overlijden van koningin Elizabeth. En we bidden ook voor de laatste voorbereidingen voor
het nieuwe winterseizoen, evenals voor de kindermiddag en BBQ komende zaterdag.
Bloemen
De bloemen gaan naar Gerard de Jongh, Steenweg 28, 4181AL, als dank voor het vergulden
van de knop van de vlaggenmast in Waardenburg en we wensen hem alle goeds met allen
die hem dierbaar zijn.
Open Monumentendag
Op het moment dat u deze Nieuwsbrief ontvangt is de Open Monumentendag 2022 van start
gegaan en zijn de kerkdeuren van onze prachtige kerk in Neerijnen geopend, vanaf 10.00
uur. Het gelegenheidskoor, onder leiding van Mardieke van Steenbergen, staat in de
startblokken om vanaf 11.00 uur prachtige liederen te zingen en met orgel-, en pianospel de
bezoekers te verwelkomen. Het optreden zal ook via www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl
te zien en te horen zijn. Er wordt in drie blokken uitgezonden, te weten: van 11.00 uur tot
11.45 uur, van 12.00 uur tot 12.45 uur en tenslotte van 13.00 uur tot 14.00 uur.
Medewerking verlenen onder andere Kees van Herk, Mark Mulder, Leontine Vroon, Petra
Speyer, Ida en Erik Weijgertze, Servaas Stoop, Janny Kruissen en Herman van der Ham.
Catechisaties
Als het goed is hebben verschillende jongeren inmiddels een persoonlijke uitnodiging
ontvangen voor de catechisaties en anders krijg die je komende week. Dinsdagavond 20
september beginnen de catechisatie tot ongeveer 17 jaar. En de eerste avond voor de 18+
staat weliswaar gepland op een zondagavond (25 september). Maar vind je de zondagavond
niet fijn? Laat het dan ook weten! Want deze ontmoeting zullen we met elkaar kijken wat een
handig moment en goede frequentie is om af te spreken.
Diaconale/avondmaalscollecte voor Project 10:27
De naam van het diaconale programma Project 10:27 verwijst naar Lukas 10 vers 27, waar
Jezus oproept om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. We leren van Hem
om Zijn liefde niet alleen met de mond, maar ook in daden te belijden. In navolging van Jezus
heeft een christelijke gemeente zorg voor mensen om haar heen, dichtbij en ver weg. Project
10:27 werkt wereldwijd via lokale kerken of kerkelijke organisaties. De projecten van Project
10:27 zijn onderverdeeld in zes werkvelden: * Medische hulp | * Zorg voor kwetsbare mensen
| * Voedselhulp | * Onderwijs en werk | * Noodhulp en wederopbouw | * Diaconaat in
Nederland. Kortom, de collecte voor 10:27 van harte bij u aanbevolen!

tekst met het oog op de
avonddienst
Voor alle datums: D.V.
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
Zondag 18 september
10.00 uur Waardenburg
Ds. C.H. Buitink Startzondag
18.30 uur Waardenburg
Ds. C. van der Scheur uit
Veenendaal
1. Kerk
2. Stichting vrienden van de
Hoop
3. Fonds onderhoud
kerkgebouwen
Agenda
Maandag 12 september:
19:30 uur gebedskring
19:30 uur kerkenraad
Woensdag 14 september:
14:00 uur seniorenmiddag
Zaterdag 17 september:
15:00 uur Creatieve en
sportieve kindermiddag
17:00/17:30 uur 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

