‘Maar groei in de genade
en kennis van onze Heere
en Zaligmaker Jezus
Christus. Hem zij de
heerlijkheid, zowel nu als
in de dag van de
eeuwigheid. Amen.’

Zondag 13 november
2022
week 46
2 Petrus 3.

2 Petrus 3:18
tekst morgendienst

Efeze 2:1-10 & Mattheüs 20:1-16.

Bij de diensten
Deze zondagmorgen ronden we de prekenserie over de Schaal van Engel af, waarbij we
zullen stilstaan bij de ‘doorlopend geestelijke groei’. ’s Avonds gaat prop. Lok uit Sint
Jansklooster ons voor.
Bloemen
De bloemen gaan naar Rina Overheul, Dr van Wieringenstraat 35, 4181BS, die onlangs is
gevallen met de fiets, waardoor ze scheurtjes in de ruggenwervel heeft opgelopen en
daarvan moet herstellen.
Voorbede
In de voorbede denken we aan Rina Overheul en allen die verder met ziekte en zorg te
maken hebben.
Verjaardagen 80+
Mevr. P.H. Pellegrom - van de Werken, Bernhardstraat 4, 4175EE Haaften.
Oliebollenactie en verkoop erwtensoep
Zoals vorige week is meegedeeld in de nieuwsbrief hebben we op vrijdag 18 en zaterdag
19 november a.s. een oliebollenactie. We staan op beide dagen vanaf 9.00 uur met een
kraam bij supermarkt PLUS in Waardenburg. Wilt u oliebollen bestellen? Dat kan tot uiterlijk
maandag 14 november. Het bestelformulier heeft u per mail ontvangen. Erwtensoep kunnen
wij alleen op bestelling leveren. De Onderhoudsgroep.
Christenvrouw
Op woensdagavond 16 november a.s. is er weer een avond van de Christenvrouw.
Op deze avond is er een presentatie van het werk van Friedenstimme. Graag zien we jullie
allemaal weer. We beginnen om 19.45 uur. Tot woensdag! Bestuur van de Christenvrouw.
Vooraankondiging ouderavond catechisatie
Waar gaat het eigenlijk over bij de catechisatie? Waar de ene jongere veel over het
catechisatiemoment vertelt, daar doet de ander er thuis het zwijgen toe. Daarom nodig ik de
ouders uit voor een catechisatiemoment op dinsdagavond 29 november. De jongeren zijn
deze avond vrij. De bijeenkomsten beginnen net zo laat als dat de catechisatie normaal van
zoon of dochter begint. Voor de 12+ groep dus om 18:30 uur en voor de 15+ groep om 19:30
uur. Mocht iemand kinderen in beide groepen hebben zitten, dan is die bij beide groepen
welkom, maar mag er eventueel ook voor één van de twee groepen gekozen worden.
Hopelijk tot dan!
Gemeenteavond – zesjaarlijkse stemming
Om 19.00 uur, voorafgaande aan de gemeenteavond is er de zgn. zesjaarlijkse stemming.
Er zijn conform de kerkorde twee manieren waarop ouderlingen, diakenen en ouderlingkerkrentmeesters worden verkozen.
1. Gemeente dient aanbevelingen in. Worden er namen voorgedragen ondersteund door
minstens tien leden, dan wordt een verkiezingslijst opgesteld. Er zal een verkiezing
plaatsvinden door de gemeente.
2. Gemeente dient aanbevelingen in. Kerkenraad stelt dubbeltallen op. Kerkenraad kan ook
overgaan tot benoeming.
Elke zes jaar bepalen de belijdende leden bij stemming op welke wijze de verkiezing
plaatsvindt. De tweede optie is bij ons gebruikelijk en heeft meerdere perioden tot
tevredenheid gefunctioneerd.
Gemeenteavond – vanaf 19:30 uur
Het is enkele jaren geleden dat we een gemeenteavond hebben gehouden. Corona was
spelbreker. Gelukkig kan het weer. Tijdens de gemeenteavond zullen de jaarrekeningen van
het college van kerkrentmeesters en diaconie over 2021 gepresenteerd worden. Daarna zal
er aandacht zijn voor het ‘Veilige gemeente-zijn’ om onder andere via vertrouwenspersonen
diegenen serieus te nemen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag binnen de
kerkelijke gemeente. Tot slot zal er vanuit de Voedselbank een presentatie verzorgd worden.
De Voedselbank vroeg of het mogelijk was om deze avond houdbare producten in te
zamelen en graag geven we hieraan gehoor. Deze producten kunt u bij de ingang van de
Oude School in de daarvoor gereedstaande kratten/dozen. Alvast hartelijk dank en hopelijk
bent u erbij!

Voor alle datums: D.V.
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
Zondag 20 november
10.00 uur Waardenburg
Ds. C.H. Buitink,
eeuwigheidszondag
18.30 uur Waardenburg
Ds. E. van Rooijen uit
Noordeloos
1. Kerk
2. Diaconie
3. Fonds onderhoud
kerkelijke gebouwen
Agenda
Maandag 14 november:
19:30 uur Moderamen
Dinsdag 15 november:
18:30 uur Catechisatie 12+
19:30 uur Catechisatie 15+
Woensdag 16 november:
19:45 uur Christenvrouw
Donderdag 17 november:
19:00/19:30 uur
Gemeenteavond
Vrijdag 18 november:
9:00 uur Oliebollenactie
18:45 uur Jeugdclub
Zaterdag 19 november
9:00 uur Oliebollenactie
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