
 

Zondag 6 november 
2022 

 week 45 

 
‘7Dwaal niet: God laat niet 

met Zich spotten, want wat 

de mens zaait, zal hij ook 

oogsten. 

8Want wie in zijn eigen vlees 

zaait, zal uit het vlees verderf 

oogsten; maar wie in de 

Geest zaait, zal uit de Geest 

het eeuwige leven oogsten.’ 
Galaten 6:7-8 

tekst morgendienst  

 Galaten 6:1-10. Habakuk 3:17-19. 
 

Voor alle datums: D.V. 
 
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 
 
Zondag 13 november 
10.00 uur Waardenburg 
Ds. C.H. Buitink, 
kindernevendienst 
18.30 uur Waardenburg 
Prop. P. Lok uit Sint 
Jansklooster 
1. Kerk 
2. Dorcas 
3. Fonds onderhoud 
kerkelijke gebouwen 

 
Agenda 
Maandag 7 november: 
19:30 uur Gebedskring 
 
Dinsdag 8 november: 
18:30 uur Catechisatie 12+  
19:30 uur Catechisatie 15+  
 
Woensdag 9 november: 
14:00 uur Seniorenmiddag 
 
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 
Afgelopen woensdagavond zagen we de rijkdom van het leven uit genade in plaats van uit 
verdienste. Het was een ‘pleidooi voor dankbaarheid’. En na afloop van de dienst kwam ik de 
treffende vraag tegen: “Wat als je vandaag wakker werd met enkel de dingen waar je God 
gisteren voor dankte?” Danken wij, zijn wij dankbaar, leven wij uit genade in plaats van 
verdienste? Deze vragen sluiten ook mooi aan bij de fase waarin we ons op de schaal van 
Engel bevinden.  
Komende zondagmorgen vervolgen we de prekenserie, waarbij het zal gaan over het besluit 
tot levensovergave, levensovergave/wedergeboorte en het ontdekken van de consequenties 
van het geloof. In Galaten 6 vergelijkt Paulus dit met het juiste zaaien, waarbij hij het zaaien 
in de Geest plaatst tegenover het zaaien in het vlees. Het zaaien in het vlees leidt tot de 
dood, maar het zaaien in de Geest leidt tot het Leven. Dat we ook zo zelf de rijkdom van het 
Evangelie zullen ervaren en zullen delen met anderen, zodat ook zij tot levensovergave 
zullen komen! 
’s Avonds gaat ds. Burggraaf ons voor en na de avonddienst wordt u van harte uitgenodigd 
om te blijven zingen om zo de lofzang te laten klinken. Gezegende diensten toegewenst! 
 

Bloemen 
De bloemen gaan ter bemoediging naar Wouter de Kock, Notaris van Aalstweg 11, 4181BB. 
 

Verjaardagen 80+ 
8 november Mevr. M.J. Meel, Dr van Wieringenstraat 19, 4181BS.  
11 november Mevr. D. van Wijk – Reijnders, Koningin Wilhelminalaan 26, 4181AV. 
 

Seniorenmiddag 
Op woensdag 9 november is er weer een seniorenmiddag in het kerkelijk centrum “De Oude 
School” te Waardenburg. De middag begint om 14.00 uur en eindigt om ongeveer 16.15 uur. 
Dhr. Zondag verzorgt een lezing over voor- en achternamen en hoe we er aan zijn gekomen. 
Alle senioren zijn van harte welkom. Kom gerust een keertje kijken en breng gezellig iemand 
mee. Voor meer informatie kunt u bellen naar Ineke Visscher tel: 0418-652363 
 

Oliebollenactie en verkoop erwtensoep 
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 november a.s. staan wij vanaf 9.00 uur met de oliebollenkraam 
bij Supermarkt PLUS in Waardenburg. Bestellen is ook mogelijk. In het portaal van de kerk 
ligt een bestelformulier. Daarop kunt u aangeven of u de bollen komt ophalen in 'De Oude 
School' of dat u ze graag thuisbezorgd wilt hebben. Ook dit jaar hebben wij weer heerlijke 
erwtensoep. Deze is alleen op bestelling verkrijgbaar. Uw bestelling kunt u tot uiterlijk 14 
november a.s. doorgeven. Lees er meer over op het formulier. Alvast hartelijk dank voor uw 
bijdrage aan de oliebollen- en erwtensoepactie! De onderhoudsgroep 
 

CVK/Energiekosten   
In verband met de hoge energieprijzen moeten wij ook als kerk zuinig zijn met energie. We 
proberen de temperatuur in de kerk aangenaam te houden. Wij willen u vragen om bij 
binnenkomst in de kerk de deur achter u te sluiten en u wat warmer aan te kleden. Bedankt 
voor uw begrip. 
 

Een Woord en Daad kringloopwinkel in Geldermalsen? 
Bezoek de informatieavond op 23 november! Woord en Daad is van plan om in 
Geldermalsen een winkel te starten. En daarvoor hebben we u nodig! Want samen kunnen 
we een kringloopwinkel opzetten die duurzaam omgaat met spullen, de opbrengsten bestemt 
voor een mooi project van Woord en Daad en een ontmoetingsplek is in de regio.  Voor deze 
kringloopwinkel zijn o.a. bestuursleden, verkopers, techneuten, social media experts, 
klussers en chauffeurs nodig. Heeft u oog voor anderen, werkt u graag met mensen, zet u 
graag uw technische skills in én bent u een dag(deel) beschikbaar? Heeft u ideeën voor een 
mooi pand en wilt u graag (strategisch) meedenken? Of bent u gewoon benieuwd naar de 
nieuwe kringloopwinkel? Bezoek dan zeker onze informatieavond op woensdag 23 
november. We starten om 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur. Locatie: De Ontmoeting, Achter 
’t Veer 20 in Geldermalsen. Neem gerust vrienden, familie of kennissen mee, aanmelden is 
niet nodig. Graag tot dan! Verspreid door Nederland heeft Woord en Daad tientallen 
kringloopwinkels. Voor meer informatie over deze winkels kunt u kijken op 
woordendaadwinkels.nl of contact opnemen op met Arco Sturm (manager Woord en Daad 
Winkels), telefoon: 06 127 346 04, e-mail: a.sturm@woordendaad.nl 

 


