
 

Zondag 30 oktober 2022 
 week 44 

 
‘51 Jozef gaf de 

eerstgeborene de naam 

Manasse. Want, zei hij, God 

heeft mij al mijn moeite en 

heel mijn familie doen 

vergeten. 52 De tweede gaf 

hij de naam Efraïm. Want, zei 

hij, God heeft mij vruchtbaar 

doen worden in het land van 

mijn verdrukking.’ 
Genesis 41:51-52 

tekst morgendienst  

 Genesis 41 vers 42 - 52 2 Kronieken 20 vers 1 - 30 Voor alle datums: D.V. 
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 

 
Dinsdag 1 november 
13:00 uur Neerijnen 
Ds. C.H. Buitink, 
gezinsdienst, thema: ‘Wie 
dank jij?’ n.a.v. 1 Koningen 
17:1-16. 
 
Woensdag 2 november 
dankdag 
19:30 uur Neerijnen 
Ds. C.H. Buitink 
 
Zondag 6 november 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. C.H. Buitink, geen 
kindernevendienst 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. H.M. Burggraaf uit 
Noordeloos, zingen na de 
dienst 
1. Kerk 
2. Plaatselijk jeugdwerk 
3. Instandhouding 
predikantsplaats 
 

Agenda 
Donderdag 3 november: 
19:30 uur Inleveren spullen 
kerkmarkt 
 

Vrijdag 4 november:  
18:45 uur jeugdclub 
 

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 
Vorig jaar nam ds. Schonewille eind oktober afscheid en een jaar later gaat hij weer in ons 
midden voor. ’s Avonds zal ds. Boers in ons midden voorgaan. Zelf heb ik een ‘vrije zondag’, 
waarbij ik in Lemmer zal voorgaan (hier heb ik in het verleden pastoraal werk gedaan, 
catechisatie gegeven etc.). Gezegende diensten toegewenst! Na afloop van de morgendienst 
zingen we i.v.m. Hervormingsdag het Lutherlied (Gezang 96: 1 en 2). 
 
Voorbede 
In de voorbede denken we in het bijzonder aan de kinderen, kleinkinderen, 
achterkleinkinderen en verdere familie van Johanna Kaasjager-Van Riemsdijk. 
 
Bloemen 
De bloemen gaan ter bemoediging naar Johan en Iet de Greef, Notaris van Aalstweg 10 
4181B. 
 
Bericht van overlijden 
Afgelopen vrijdagmorgen 28 oktober is Johanna Kaasjager-van Riemsdijk overleden. Ze 
woonde de laatste paar maanden in de Wittenberg in Haaften en was sinds 1 december 2016 
weduwe. Er is gelegenheid om donderdagavond (3 november) van 19:30 tot 20:30 uur de 
familie te condoleren in de Oude School. De begrafenisdienst zal komende vrijdag 4 
november plaatsvinden om 13:30 uur vanuit onze kerk in Waardenburg, waarna de 
begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene Begraafplaats Waardenburg. We condoleren 
haar kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en verdere familie. Correspondentieadres: 
Kerkstraat 6, 4181AB Waardenburg. 
 
Verjaardagen 80+ 
4 november Mevr. N.M.G. van Rijswijk-van Wijk, Dorpsstraat 4, 4181BN . 
 
Inleveren goederen voor kerkmarkt 2023 
Op zaterdag 10 juni 2023 hopen we weer onze kerkmarkt te houden. Noteer deze datum 
alvast in uw agenda. Op donderdagavond 3 november a.s. kunt u tussen 19.30 uur en 20.30 
uur goed bruikbare spullen, boeken, draagbare kleding en speelgoed inleveren bij het portaal 
van de kerk in Waardenburg. We nemen geen meubelstukken meer in ontvangst. Afhankelijk 
van de hoeveelheid spullen die op de inleveravond binnenkomt bekijken we of we de 
volgende maand weer een inleveravond houden. Wij houden u op de hoogte.  
De onderhoudsgroep 
 
Wie wil brieven schrijven met sponsorkind in Haïti?  
Inmiddels sponsoren wij ruim twee jaar Steeve Laguerre uit Haïti, hij is 7 jaar. Hij is blij met 
onze hulp, maar nog leuker zou het zijn, voor hem en voor ons, om meer contact met hem te 
hebben. Wie wil met Steeve contact houden? Of wil iemand een keertje hem mailen of een 
kaart, foto of iets anders sturen wat in de brievenbus past (ook gezinnen)?  
Meld je dan even bij mij, Derjan Westerveen (06 10 25 78 95) 
Na de oproep in juli heb ik geen reactie gehad, maar toch hoop ik dat iemand dit leuk zou 
vinden om te doen. 
www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl/update-over-sponsorkind-steeve 
  
GZB najaarscollecte 
Hoe help je een straatbewoner? Hoe vertel je een drugsverslaafde over de liefde van 
Christus? Met de opbrengst van de najaarscollecte willen we de kerk in Colombia helpen om 
te zien naar de meest kwetsbaren in de samenleving. Help de kerk in Colombia bij het delen 
van Gods liefde, juist ook aan mensen die alle hoop zijn kwijtgeraakt. 
 

 


