
 

Zondag 20 november 
2022 

week 47 

 
En wat betreft de doden, 

dat zij opgewekt zullen 

worden: hebt u niet 

gelezen in het boek van 

Mozes, hoe God in de 

doornstruik tot hem sprak: 

Ik ben de God van 

Abraham en de God van 

Izak en de God van Jakob? 
Markus 12 vers 26 
tekst morgendienst  

 Markus 12: 18-27  1 Samuel 25: 25-32 
 

Voor alle datums: D.V. 
 
Zondag 20 november 
10.00 uur Waardenburg 
Ds. C.H. Buitink, 
eeuwigheidszondag, 
kindernevendienst 
18.30 uur Waardenburg 
Ds. E. van Rooijen uit 
Noordeloos 
1. Kerk 
2. Grootnieuwsradio 
3. Fonds onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 
Zondag 27 november  
10.00 uur Waardenburg 
Ds. C.H. Buitink, 
voorbereiding Heilig 
Avondmaal, 
kindernevendienst en 
koffiedrinken na de dienst 
18.30 uur Waardenburg 
Ds. N.W. van Houten uit Ede 
1. Kerk 
2. Diaconie 
3. Fonds onderhoud 
kerkelijke gebouwen 
 

Agenda 
Dinsdag 22 november: 
18:30 uur Catechisatie 12+  
19:30 uur Catechisatie 15+  
 

Woensdag 23 november: 
20:00 uur Bijbelkring 
 
 

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 
Deze zondag is het eeuwigheidszondag en dat betekent dat we de namen in herinnering 
roepen van diegenen die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Nabestaanden hebben 
een uitnodiging ontvangen voor deze dienst en die heten we als gemeente ook van harte 
welkom. Na afloop van de dienst is er voor de genodigden koffie in de Oude School en 
volgende week hopen we koffie te drinken als gehele gemeente. ’s Avonds gaat ds. E. van 
Rooijen ons voor. 
 

Verjaardagen 
21 november Dhr. G.H.H. de Jongh, Steenweg 28, 4181AL. 
26 november Mevr. G. Kruissen - van Oort, Meerwijk 15, 4181AW. 
 

Bloemen 
De bloemen gaan deze zondag ter bemoediging naar Ad en Greet Jonkers, Nieuwstraat 25, 
5311BE Gameren. 
 

Voorbede 
In de voorbede staan we in het bijzonder stil bij hen die het afgelopen jaar een dierbare 
moesten begraven.  
 

Bijbelkring 
Komende woensdag hopen we elkaar als Bijbelkring weer te ontmoeten. We zijn 
aangekomen bij hoofdstuk 6 van ons boekje. Hier gaat over de verheerlijking op de berg naar 
aanleiding van Mattheüs 17:1-8. Aan het eind van het te bespreken hoofdstuk staat dat het in 
deze geschiedenis gaat over het ervaren van de aanwezigheid van God en het horen van 
Zijn spreken. Maar dat die ervaring van Gods aanwezigheid en van Jezus’ glorie wel steeds 
opnieuw de bevestiging en toelichting van Gods Woord nodig hebben. Dat hebben we 
allemaal nodig en dat is ook één van de redenen waarom ik u weer van harte uitnodig voor 
de Bijbelkring! 
 

Opbrengst dankdagcollecte 
Schooldienst € 165,51 voor kinderen in Oekraïne. 
Avonddienst € 1.864,25 plus 6 bedragen via de bank voor € 1.000 is totaal € 2.864,25. 
 

GZB-dagboek 
Het GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ voor 2023 is te koop! Een waardevol dagboek voor 
jong en oud. Zelf mocht ik 14 korte overdenkingen voor volwassenen schrijven. 
Voor € 13,95 koopt u, koop jij een dagboek met maar liefst twee overdenkingen per dag: één 
voor jongeren of om in gezinsverband te lezen en één voor volwassenen. En met de 
aanschaf steunt u ook nog eens het zendingswerk! € 8 per boekje komt namelijk ten goede 
aan het werk van de GZB. De 75+ gemeenteleden ontvangen het thuis of bij de 
seniorenmiddag. Valt u hier niet onder dan kunt u zich melden bij Derjan Westerveen. 
 

Gemeenteavond 
We mogen terugkijken op een goede gemeenteavond afgelopen donderdag.  
Met de zesjaarlijkse stemming is het vertrouwen bevestigd in de huidige stemmingsprocedure 
en hoe de kerkenraad daarmee omgaat. Goed dat dit ook voor de komende jaren weer is 
vastgesteld. 
Mooi dat er naast de Voedselbank ook verschillende toelichtingen gegeven werden vanuit de 
kerkrentmeesters, diakenen en met het oog op het zijn van een Veilige Kerk. 
Een paar dingen die goed zijn om hier te delen.  
Regelmatig staat rechtsonder in de nieuwsbrief de website smpr.nl vermeld. Dit is een 
meldpunt voor Seksueel Misbruik in Pastorale Relaties. 
Daarnaast zijn er door de kerkenraad in het kader van een Veilige Kerk ook 
vertrouwenspersonen gevonden, waar gemeenteleden terecht kunnen met hun vragen, 
vermoedens en meldingen van onveilige situaties. Dit is mevrouw S. (Sabrine) de Vries-
Spithoven, zij is huisarts en bereikbaar via: 06 38168615. En dit is de heer R.M. (Rogier) de 
Vletter, hij is jurist en bereikbaar via: 06 22923836. Zij zullen nog een cursus krijgen en 
verder moet er nog een meldprotocol worden opgesteld enzovoorts, maar hierbij bent u op de 
hoogte. 

 


