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“Wees niet traag wat
uw inzet betreft. Wees
vurig van geest. Dien de
Heere.”
Romeinen 12:11

Zondag 18 september 2022

week 38

Bij de diensten
Komende zondag is de zogenaamde ‘startzondag’. Zoals u achterop de nieuwe
winterwerkgids kunt zien is het jaarthema voor komend seizoen: ‘Enthousiasme gezocht!’ Elk
jaar komt de HGJB met een nieuw jaarthema, waarmee ze proberen aan te sluiten op de
actualiteit en in hun ervaring na corona sprake is van veel gelatenheid. Na de morgendienst
is er koffiedrinken in de tent, waar de 10-plus commissie voor heeft gezorgd en die zaterdag
gebruikt is bij het barbecueën. ’s Avonds is er geen dienst in Neerijnen, maar we kerken deze
weken dus alleen in Waardenburg. Gezegende diensten toegewenst!
Voorbede
We bidden voor zr. Ina van Wijk-Westerlaken, Peperstraat 3, 4181AC, in het ziekenhuis.
Verjaardagen 80+
Op vrijdag 16 september was mevr. Van Horssen-Langerak, Bernhardstraat 4, 4175EE
Haaften jarig. Via deze weg van harte gefeliciteerd!
Bloemen
De bloemen gaan naar Cobus, Janneke en Milan Nagel, Gulhofstraat 25, 4061AC Ophemert.
Zij hebben zich bij ons ingeschreven en we heten ze van harte welkom in ons midden.
Bezoekdames/-heren
Maandagavond 26 september om 19:30 uur hopen we als ouderlingen een ontmoeting te
hebben met het bezoekteam. We zijn nog op zoek naar nieuwe leden voor het bezoekteam
(m/v), dus van harte welkom! Om u aan te melden en voor meer informatie kunt u contact
opnemen met ouderling Van Dooijeweert, 06-16350781.
Open Monumentendag
Zaterdag 10 september was het Open Monumentendag en we kijken dankbaar terug op deze
dag. Met meer dan 135 bezoekers uit de wijde omtrek zijn er met Open Monumentendag nog
nooit zoveel belangstellenden in de kerk van Neerijnen geweest. De kerk was open van 10
tot 16 uur. Door een groepje enthousiaste vrijwilligers werden geestelijke liederen gezongen.
Allen die een bijdrage hebben geleverd hartelijk dank.
Aandacht voor (Oekraïnse) vluchtelingen
Afgelopen kerkenraadsvergadering hebben we gesproken over de door de gemeente WestBetuwe georganiseerde ontmoeting rondom de opvang van (Oekraïnse) vluchtelingen. Eén
van de vragen aan de kerken was het meedenken voor vrijwilligers. Graag brengen wij het
hierbij onder de aandacht. Dus wilt u hieraan uw bijdrage leveren, zoals fietsles geven, een
keer mee naar de tandarts etc. neem dan contact op met diaken Derjan Westerveen.
Geluid afgelopen zondagavond
Afgelopen zondagavond hebben verschillenden geklaagd over het geluid en dat de preek
moeilijk te verstaan was. De kerkrentmeesters hebben afgelopen week direct actie
ondernomen om het te verbeteren. Hopelijk is het nu een stuk beter!
Uit de pastorie
En toen was ‘onze achtertuin’ opeens landelijk nieuws! Mogelijk hebt u het gelezen of gezien
dat afgelopen zondagavond een illegaal feest door de politie werd beëindigd onder de
spoorbrug bij de A2. Daarbij vloog een helikopter rondjes boven ons huis, die soms ook een
zoeklicht aanzette. Er kwamen auto’s en fietsers voorbij, die heen en weer reden over de
Waalbandijk en in de verte zagen we het licht van zaklampen heen en weer dansen. Op een
slaapkamer boven hadden we mooi uitzicht op de gebeurtenissen. Inmiddels hebben we in
ieder geval ontdekt dat het hier niet saai wonen is!
Christenvrouw
Op woensdagavond 21 september a.s. begint weer het nieuwe seizoen van de
Christenvrouw. Deze avond is dominee Buitink onze gast. De avond begint om 19.45 uur.
We verheugen ons om onze leden weer te zien. Vindt u het leuk om ook een keer te komen
kijken op onze verenigingsavond? U bent van harte welkom!
Tot woensdag!
Bestuur van de Christenvrouw

tekst morgendienst
Voor alle datums: D.V.
Zondag 18 september
10.00 uur Waardenburg
Ds. C.H. Buitink Startzondag
en koffiedrinken na de dienst
18.30 uur Waardenburg
Ds. C. van der Scheur uit
Veenendaal
1. Kerk
2. Stichting vrienden van de
Hoop
3. Fonds onderhoud
kerkgebouwen
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
Agenda
Dinsdag 20 september:
18:00 uur Catechisatie 12+
en 15+
20:00 uur Vergadering
onderhoudsgroep
Woensdag 21 september:
19:45 uur christenvrouw
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

