
 

Zondag 27 november 
2022 

week 48 

 
Ik zal hem zien, maar niet 

nu; 

ik zal hem aanschouwen, 

maar niet van nabij. 

Er zal een ster uit Jakob 

voortkomen, 

er zal een scepter uit 

Israël opkomen;  
Numeri 24 vers 17a 
tekst avonddienst  

 2 Samuël 12:1-25 Numeri 24:10-25 
 

Voor alle datums: D.V. 
 

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 
 

Zondag 4 december 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. C.H. Buitink, Viering 
Heilig Avondmaal 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. C.H. Buitink, 
Dankzegging Heilig 
Avondmaal, zingen na de 
dienst 
1. Kerk. 
2. Lokale voedselbank 
3. Instandhouding 
predikantsplaats 
 

Agenda 
Dinsdag 29 november: 
18:30 uur Catechisatie met 
ouders 12+  
19:30 uur Catechisatie met 
ouders 15+ 
 

Donderdag 1 december: 
19:30 uur Inleveren spullen 
kerkmarkt 
 

Vrijdag 2 december: 
18:45 uur Jeugdclub 
 

Zaterdag 3 december 
8:30 uur Snoeien leilinden in 
Neerijnen 
 

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 In Mattheüs 1 vinden we het geslachtsregister van de Heere Jezus. Het 
geslachtsregister begint bij Abraham. Abraham verwekte Izak, Izak verwekte Jakob, Jakob 
verwekte Juda enzovoorts, waarbij Mattheüs uiteindelijk via Jozef uitkomt bij de Heere Jezus.  
Wat alleen opvalt in dit geslachtsregister is dat er te midden van allerlei mannen vier vrouwen 
staan, namelijk Tamar, Rachab, Ruth en de vrouw van Uria (Bathseba).  
(Raadsel: Waarom zou Bathseba niet bij naam genoemd worden, maar wordt er gesproken 
over de ‘vrouw van Uria’? We zouden kunnen denken dat Mattheüs op die manier de zonde 
van David wil benadrukken, maar het zou ook een andere reden kunnen hebben…) 
De komende adventsweken hopen we met elkaar de levensgeschiedenis van deze vier 
vrouwen te bekijken, zullen we ons erover verwonderen dat deze vrouwen zijn opgenomen in 
het geslachtsregister van de Heere Jezus en zullen we zien wat wij hieruit kunnen leren. 
Gezegende diensten toegewenst! 
 

Bloemen De bloemen gaan naar Gerard en Mia de Jongh, Steenweg 28, 4181AL omdat zij 
afgelopen dinsdag, 22 november, 55 jaar getrouwd waren. 
 

Verjaardagen 80+ Dhr. J. van Doesburg, Donjon 21, 4181DE. 
 

Voorbede In de voorbede denken we aan Henk en Riet de Jongh, Kerkstraat 26, 4181AB 
omdat hij onlangs is opgenomen in De Bloementuin in Geldermalsen. En we denken aan Arie 
van Staveren, die van de Prins Willem-Alexanderstraat 4 is verhuisd naar de Wittenberg, 
Kempkeshof 9, 4175EW Haaften, terwijl zijn vrouw verblijft in De Bloementuin Geldermalsen. 
 

Ouderavond catechisatie Zoals al eerder aangekondigd hoop ik komende dinsdagavond de 
ouders van de catechisanten te ontmoeten. Van harte welkom in de pastorie! Het zou fijn zijn 
als u het catechisatieboekje van uw zoon/dochter wilt meenemen, zij hebben deze avond 
immers een vrije avond. 
 

Censura Morem Wie gebruik wil maken van het censura morem kan daarvoor contact 
opnemen met de dominee of anders met de wijkouderling. 
 

Inleveren goederen voor kerkmarkt 2023. De datum van de volgende kerkmarkt is 
zaterdag 10 juni 2023. U kunt op donderdagavond 1 december a.s. tussen 19.30 uur en 
20.30 uur goede spullen inleveren bij kerkelijk centrum 'De Oude School'. We nemen geen 
meubelstukken meer in ontvangst. Afhankelijk van de hoeveelheid spullen die binnenkomt 
bezien we of we de volgende maand weer een inleveravond houden. Wij houden u op de 
hoogte. De onderhoudsgroep 
 

Verkoopactie oliebollen en erwtensoep De op vrijdag 18 en zaterdag 19 november jl. 
gehouden verkoopactie van oliebollen en erwtensoep was zeer geslaagd. Er waren veel 
bestellingen en ook verliep de verkoop goed bij onze kraam bij supermarkt PLUS. En de 
oliebollen vonden gretig aftrek in het buitengebied, waar ze huis-aan-huis zijn verkocht. Op 
zaterdag waren we rond de middag helemaal uitverkocht! Het was vooral zaterdag echt weer 
voor oliebollen. Even leek het winter te worden. Dank aan alle kopers en helpers aan deze 
actie. De verkoopactie heeft het netto resultaat opgeleverd van € 2.271,--. Een mooi 
resultaat. Hebben we al onze acties al gehad dit jaar? Nee, wegens succes van de afgelopen 
twee jaar gaan we ook dit jaar weer op oudejaarsdag oliebollen verkopen. Dan alleen op 
bestelling. Houd de informatie in de nieuwsbrief in de gaten. 
 

De leilinden Zaterdag 3 december krijgen de leilinden bij de kerken weer hun jaarlijkse 
knipbeurt. Onder leiding van Johan Sterrenberg en met voldoende mensen is het in een 
ochtend geregeld. Gezellig lekker buiten bezig zijn en op een wat andere manier elkaar 
ontmoeten. Catering (inclusief appeltaart) zijn in goede handen. Doe mee en bel Johan      
(06 86837190). Welkom vanaf 8.30 uur in Neerijnen. 
 

(Her)verkiezing ambtsdragers De broeders Marinus van As, Chris Baggerman en Martin 
van Steenbergen zijn aftredend, maar herkiesbaar. Zij hebben aangegeven zich herkiesbaar 
te stellen. Hier zijn we als kerkenraad dankbaar voor. Broeder Jakob de Greef heeft 
aangegeven af te treden. Als kerkenraad vinden we dit jammer, maar we respecteren zijn 
beslissing. Naast de reeds aanwezige vacature ouderling ontstaat er dus een vacature voor 
diaken. U kunt namen indienen voor de vacatures, ouderling en diaken, en eventueel voor de 
herkiesbare broeders. Wilt u vermelden waarvoor u de naam/namen indient, de vacature 
ouderling of diaken of de herkiesbare broeders. Deze namen kunt u uiterlijk vrijdag                
9 december bij scriba Geert de Kock aanleveren.    

 


