‘u gelooft in God, geloof
ook in Mij.’

Zondag 16 oktober 2022
week 42
Bij de diensten
Zondagmorgen vervolgen we de prekenserie over de zogenaamde ‘Schaal van Engel’. De
drie fasen waar we dan bij stil zullen staan zijn: Vaag beeld van het christelijke geloof,
Interesse voor het christelijke geloof, Begrijpen van het evangelie.
Afgelopen zondagavond merkte ik op het kerkplein dat de prediking uitnodigde tot gesprek.
Mooi om te ervaren! In de consistorie hadden we ook een fijn nagesprek naar aanleiding van
de verschillende thema’s die in de preek voorbij waren gekomen. Zo merkte iemand op, dat
de Heere God toch ook direct een einde zou kunnen maken aan al het lijden in de wereld,
namelijk door Jezus terug te laten komen? Dat is een mooie vraag waarover Petrus schrijft
dat God geduld met ons mensen heeft (2 Petrus 3:9). Maar wat dan te denken van al die
mensen die nu geboren worden en God links laten liggen, dus waarom dan nog wachten?
Maar in het gesprek kwam de gedachte op dat er misschien dan wel een vergelijking is te
maken met aardse vaders. Weliswaar weten aardse vaders dat kinderen verkeerde keuzes
kunnen maken en elk kind is weer een extra gebedspunt. Maar betekent dat dat aardse
vaders daarom geen kinderen zouden willen hebben? Als ik voor mijzelf spreek had ik Ezra
voor geen goud willen missen. Hoeveel te meer geldt dit voor God de Vader? Iets om over na
te denken en mooi om zo tijdens de dienst, maar ook rond de diensten, gemeente te zijn.
Ook voor komende zondag gezegende diensten toegewenst!
Voorbede
In de voorbede denken we aan hen die met ziekte en moeite te maken hebben. En naar
aanleiding van bovenstaand stukje denken we ook aan diegenen die juist in de gezinssituatie
met moeite te maken hebben.
Bloemen
De bloemen van deze week gaan naar Gea de Gaaij – Boet, Doensestraat 4,
5316NH Delwijnen, vanwege het o.a. weer in orde maken van de jaarrekening 2021.
Verjaardagen 80+
18 oktober Mevr. E.E. van Brummelen – Vreeswijk, Steenweg 66, 4181AM.
Pastorie opknappen
Graag willen Mariska en ik diegenen bedanken die ervoor gezorgd hebben dat de pastorie
klaar was voor onze overkomst. Om de dank aan deze klussers en schoonmakers te
onderstrepen nodigen we hen uit voor een kort moment met een kopje koffie met gebak op
zaterdagavond 22 oktober om 19:30 uur in de Oude School. Graag tot dan!

Johannes 14:1b
tekst morgendienst

Voor alle datums: D.V.
Zondag 16 oktober
10.00 uur Waardenburg
Ds. C.H. Buitink
18.30 uur Neerijnen
Ds. A. Baas uit Bodegraven
1. Kerk
2. Kerk in actie diaconaal
3. Fonds onderhoud
kerkgebouwen
Zondag 23 oktober
10.00 uur Neerijnen
Ds. C.H. Buitink
18.30 uur Waardenburg
Prof.dr. J. Hoek uit
Veenendaal
1. Kerk
2. Stichting Gave
3. Fonds onderhoud
kerkgebouwen
Agenda
Dinsdag 18 oktober:
10:00 uur Verjaardagsfonds
18:30 uur Catechisatie 12+
19:30 uur Catechisatie 15+
Woensdag 19 oktober:
19:45 uur Christenvrouw
Vrijdag 21 oktober:
18:45 uur Jeugdclub
Zaterdag 22 oktober:
19:30 uur Ontmoeting
pastorie opknappen

Christenvrouw
Op woensdag 19 oktober a.s. is er weer een avond van de Christenvrouw.
Deze avond gaan we met elkaar een mooie herfstdecoratie maken voor op tafel.
We beginnen om 19.45 uur. Tot a.s. woensdag!

Predikant: Ds. C.H. Buitink
dsbuitink@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 788369)

Bericht vanuit de diaconie
Hulppunten West Betuwe. Iedereen is welkom met vragen. Op het gebied van toeslagen,
minimaregelingen, schulden, energiekosten, overzicht bij de administratie en uitkeringen.
Aanmelden is fijn, maar hoeft niet. Bel of mail naar op 06 183 432 39 of
hulppunt@welzijnwestbetuwe.nl. Tijd: Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand: 13.00 tot
15.00 uur. Locatie: Dorpshuis De Koeldert

Scriba: Geert de Kock
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(06 39182700)

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg 12 november 2022
Najaarsconcertarrangement Airborne Museum en prachtige muziek
Bezoek zaterdag 12 november Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg voor een prachtig
optreden van Cambiamento Musicale! Magda de Jong, Gerrieke Verheij en Gerben Mourik
zullen een intiem kamermuziekconcert ten gehoor brengen in het Koetshuis. Op creatieve
wijze zal de uitvoeringspraktijk van de 17de en 18de eeuw samengevoegd worden met de
hedendaagse kunstmuziek. Ontvangst met koffie en thee is vanaf 14.00 uur en aanvang van
het concert is 14.30 uur. Deze middag kunt u combineren met het in de ochtend bezoeken
van het Airborne Museum. Daar geeft een gids een introductie over Villa Hartenstein en de
Slag om Arnhem. Vervolgens kunt u het museum bezoeken met een podcatcher om
audiofragmenten te kunnen beluisteren. De kosten voor dit volledig arrangement bedragen
€38,- (inclusief lunchpakket) en voor alleen het concert €15,-. De musici verlenen
belangeloos hun medewerking aan deze dag en de netto-opbrengst zal dan ook ten bate
komen aan de doelstelling van de Herberg te Oosterbeek. U kunt zich opgeven voor deze
dag via concerten@pdcdeherberg.nl.

Kopij nieuwsbrief voor
donderdag 18.00 uur
aanleveren via
nieuwsbrief@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
Collecte via website of
NL53RABO 0366704788
(diaconie)
NL08RABO 0366702688
(kerkrentmeesters)
Meldpunt misbruik:
www.smpr.nl

