
 

Zondag 4 december 2022 
week 49 

2e advent 

 
Nu dan, zweer mij toch bij 

de HEERE, omdat ik 

goedertierenheid aan u 

bewezen heb, dat u ook 

goedertierenheid zult 

bewijzen aan het huis van 

mijn vader, en geef mij 

een teken van trouw. 
Jozua 2 vers 12 

tekst morgendienst  

 Jozua 2 Genesis 38 
 

Voor alle datums: D.V. 
 

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 
 

Zondag 11 december 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. K.E. Schonewille, 
Afscheid koster Janny 
Kruissen en 
kindernevendienst hele 
dienst in Oude School 
18.30 uur Neerijnen 
Ds. C.H. Buitink 
1. Kerk. 
2. IZB 
3. Fonds onderh. kerkgeb. 
 

Agenda 
Maandag 5 december: 
19:30 uur Gebedskring 
 
Dinsdag 6 december: 
18:30 uur Catechisatie 12+  
19:30 uur Catechisatie 15+ 
 
Woensdag 7 december: 
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 Ook deze zondag gaat het over twee vrouwen in het geslachtsregister van 
de Heere Jezus, namelijk Rachab en Tamar. 
 

Afscheid koster Janny Kruissen Zondag 11 december zal Janny Kruissen na 33 jaar koster 
te zijn geweest (dat is even lang als haar vader) afscheid nemen van het kosterschap. Dit 
afscheid is al besproken in de tijd van ds. Schonewille en omdat hij er niet van uitging dat de 
predikantsvacature zo snel vervuld zou zijn heeft hij toentertijd beloofd deze afscheidsdienst 
te leiden. Mooi dat hij dit wil doen, want als predikant heb je veelvuldig contact met de kosters 
en fijn als die contacten goed zijn! 
 

Bijbelleesplan Bij de Bijbelkring, catechisatie en de ouderavond kwam terug hoe we de 
Bijbel lezen. Lezen we om te lezen, of lezen we om te horen wat de Heere God daarin tot ons 
zegt? Een manier om de Bijbel te lezen is door gebruik te maken van een leessleutel. Eén 
van de leessleutels is door Maarten Luther bedacht en dat is de leessleutel van de 4-B’s. 
Namelijk Bedenken, Bedanken, Bekennen en Bidden.  

- Bedenken staat voor datgene wat je wilt onthouden of uit het Bijbelgedeelte leert. 
- Bedanken staat voor datgene waarvoor je de Heere God wilt bedanken. 
- Bekennen staat voor datgene wat je moet belijden. 
- Bidden staat voor datgene waar je naar aanleiding van dit Bijbelgedeelte voor wilt 

bidden. 
Voor wie het mooi vindt dit met elkaar(!) te doen heb ik voor deze adventstijd een aantal 
Padlets aangemaakt bij Lukas 1. Hiervoor heeft u geen account nodig en kunt u (anoniem) 
uw eigen gedachten invullen bij het desbetreffende Bijbelgedeelte. Een Padlet is een soort 
digitaal notitiebord waar je (korte) gedachten, opmerkingen enzovoorts kunt delen, zodat 
anderen dit ook kunnen lezen. Als leesplan stel ik het volgende voor: 

- Lukas 1:1-4 (4 t/m 6 december) 
- Lukas 1:5-25 (7 t/m 9 december) 
- Lukas 1:26-38 (10 t/m 13 december) 
- Lukas 1:39-45 (14 t/m 17 december) 
- Lukas 1:46-56 (17 t/m 20 december) 
- Lukas 1:57-80 (21 t/m 24 december) 

Ga hiervoor naar: www.padlet.com/domineebuitink Mooi om zo ook met elkaar toe te leven 
naar kerst en ons te verdiepen in wat er voorafging aan de geboorte van de Heere Jezus! 
 

Bloemen De bloemen gaan ter bemoediging naar Henk en Riet de Jongh, Kerkstraat 26, 
4181AB, omdat hij sinds kort verblijft in De Bloementuin in Geldermalsen.  
 

Verjaardagen 80+ 5 december Dhr. C. Tromp, Zandweg 16, 4181PL. 
 

Voorbede We bidden in het bijzonder voor Jannie van Wijk, Dr van Wieringenstraat 33 
4181BS, die komende week aan haar rechterheup geopereerd moet worden. En we bidden 
voor Marwin van Steenbergen, Hannekesland 5, 4175BM, Haaften die volgende week 
geopereerd zal worden. Marwin (ruim 2,5 jaar) is zeer slechthorend en zijn 
gehoorapparaatjes kunnen zijn gehoorverlies niet voldoende ondersteunen, waardoor hij nu 
implantaten gaat krijgen. We vermelden het nu alvast in de nieuwsbrief, omdat het voor hen 
als gezin een ingrijpende operatie is, hoewel ze er daarin ook op vertrouwen dat de Heere de 
handen van de medici zal leiden.  
 

Zingen na de dienst Zondagavond zullen we weer een aantal liederen zingen na de dienst. 
Een kort moment van samenzijn om een kwartiertje liederen met elkaar te zingen. Blijft u na 
afloop van de dienst ook nog even om mee te zingen? 
 

Kindernevendienst 11 en 18 december In verband met de voorbereidingen voor kerst zou 
de kindernevendienst de komende weken toch graag bij elkaar komen. Omdat we de 
komende weken alleen in Neerijnen kerk hebben kunnen de kinderen voorafgaand aan de 
dienst naar de Oude School gebracht worden. 
 

Bijbelkring Komende woensdagavond hopen we elkaar als Bijbelkring weer te ontmoeten. 
We zijn aangekomen bij hoofdstuk 7 van ons boekje, dat gaat over Lukas 22 vers 61-62, 
waar we lezen over de verloochening van de Heere Jezus door Petrus. U komt toch ook?  
 

Gratis adventskalender Vanuit de PKN wordt er een gratis Adventskalender aangeboden 
om toe te leven naar kerst. Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, 
gebeden en citaten. Zo komen we iedere dag een stapje dichter bij Kerst. Deze kunt u 
bestellen via https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/ 

 


