
 

Zondag 23 oktober 2022 
 week 43 

 

‘En Agrippa zei tegen 

Paulus: U overtuigt mij 

bijna om christen te 

worden!’ 
  

Handelingen 26:28 

tekst morgendienst  

 Handelingen 25:23-26:32 1 Koningen 17: 1-16 
Lucas 4: 23-28 

Voor alle datums: D.V. 
 

Zondag 23 oktober 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. C.H. Buitink, geen 
kindernevendienst 
18.30 uur Waardenburg 
Prof.dr. J. Hoek uit 
Veenendaal 
1. Kerk 
2. Stichting Gave 
3. Fonds onderhoud 
kerkgebouwen 

 
Zondag 30 oktober (NB 
wintertijd) 
10.00 uur Waardenburg 
Ds. K.E. Schonewille uit 
Ochten, kindernevendienst 
18.30 uur Waardenburg 
Ds. D. Boers uit Goudswaard 
1. Kerk 
2. GZB najaarscollecte 
3. Fonds onderhoud 
kerkgebouwen 

 
Agenda 
Deze week is het 
herfstvakantie. 

 
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) 

 
Meldpunt misbruik: 
www.smpr.nl 

Bij de diensten 
Zondagmorgen vervolgen wij de prekenserie over de zogenaamde schaal van Engel en zijn 
we aangekomen bij de fasen van een positieve instelling tegenover het evangelie en het 
persoonlijk geraakt zijn. ’s Avonds gaat prof. Hoek ons voor. Gezegende diensten 
toegewenst! 
 
Voorbede 
Afgelopen zondag is zr. Ina van Wijk-Westerlaken, Peperstraat 3, 4181AC, komen te vallen, 
zodat ze vanwege vier gebroken ribben opnieuw moest worden opgenomen in het 
ziekenhuis. Inmiddels is zeer weer thuis om verder te herstellen. We bidden haar en haar 
man Gods zegen toe. En daarnaast danken en bidden we ook voor br. Ad. Jonkers, 
Nieuwstraat 25, 5311BE Gameren, die afgelopen week weer een gesprek in het ziekenhuis 
had en dankbaar hoorde dat de bloedwaarden van de ziekte van Kahler waren 
gestabiliseerd, maar tegelijk natuurlijk wel op allerlei manieren onder behandeling blijft. En zo 
bidden we ook voor hen die verder met behandelingen te maken hebben.  
 
Bloemen 
De bloemen gaan deze zondag naar zr. Erika Kers-den Oudsten, Kerkstraat 30, 4181AB, 
vanwege o.a. haar inzet voor het verjaardagsfonds (zie bericht verderop in deze nieuwsbrief). 
 
Verjaardagen 80+ 
27 oktober Mevr. J. Jansen - van Schutterhoef, De Wieken 201, 4191TT, Geldermalsen. 
 
Dankdag gezinsdienst  
In plaats van woensdag 2 november is de gezinsdienst met de kinderen van de Freule van 
Pallandtschool op dinsdagmiddag 1 november. Dit komt omdat een extern iemand een 
studiedag voor de verschillende scholen op dankdag heeft gepland, zodat alle kinderen 
woensdag vrij zijn. Fijn dat het toch mogelijk is op dinsdag met de kinderen dankdag te 
vieren. Deze dienst in Neerijnen begint om 13:00 uur en het thema van deze dienst is ‘Wie 
dank jij?’ naar aanleiding van 1 Koningen 17 vers 1 tot en met 16. Verschillende kinderen 
zullen een taak hebben tijdens deze dienst, maar naast de leerlingen en hun ouders, bent u 
en jij als gemeenteleden ook van harte welkom. Het zou mooi zijn als de kinderen en anderen 
rond deze dienst ook iets van het gemeente-zijn in Waardenburg-Neerijnen mogen ervaren.  
 
Nieuwsbrief 
Zoals u kunt zien is de ‘kop’ van de nieuwsbrief iets gewijzigd, zodat er ruimte is gekomen 
voor de Bijbellezingen ’s morgens en ’s avonds. Dat biedt ook degenen die niet de 
nieuwsbrief per mail ontvangen de mogelijkheid om bijvoorbeeld voor de dienst alvast het 
tekstgedeelte te lezen. 
 
Verjaardagsfonds 
De opbrengst van het verjaardagsfonds bedraagt: € 1446,70. Van dit geld wordt een partytent 
en een koelkast aangeschaft. Voor alle dames van het verjaardagsfonds geldt: hartelijk 
bedankt! 
 
Vrijwillige bijdrage BBQ 
Zaterdag 17 september jl. vond de jaarlijkse barbecue plaats. Wat ons betreft een geslaagde 
middag/avond, ondanks het wisselvallige weer. Het totaal van de vrijwillige bijdragen is 
€1.313,75. We hopen u weer te zien bij een volgende activiteit. 
Hartelijk groet, 
10plus-commissie 
 
Vanuit de pastorie 
Hartelijk dank voor de blijken van medeleven die wij hebben ontvangen naar aanleiding van 
het plotselinge overlijden van de opa van Mariska. Mooi om ook hierin iets van het gemeente-
zijn te ervaren! 

 


