
 

Zondag 11 december 2022 
week 50 

3e advent 

 
Geprezen zij de God en 

Vader van onze Heere 

Jezus Christus, de Vader 

van de barmhartigheden 

en de God van alle 

vertroosting, 
 

2 Korinthe 1:3 
tekst avonddienst  

 1 Koningen 19: 1-3, 9-18 2 Korinthe 1:1-11 
 

Voor alle datums: D.V. 
 

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

Zondag 18 december 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. C.H. Buitink en 
kindernevendienst hele 
dienst in de Oude School 
18.30 uur Neerijnen 
Ds P.J. den Admirant uit 
Apeldoorn 
1. Kerk. 
2. Diaconie 
3. Fonds onderh. kerkgeb. 
 

Agenda 
Maandag 12 december: 
19:45 uur Kerkenraad 
 
Dinsdag 13 december: 
18:30 uur Catechisatie 12+  
19:30 uur Catechisatie 15+ 
 
Vrijdag 16 december:  
18:45 uur Jeugdclub 
 
Zaterdag 17 december: 
14:30 uur Kerstfeest met de 
ouderen van de gemeente 
 
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 de morgendienst zal Jannie Kruissen bedankt worden voor het feit dat zij 
33 jaar koster is geweest van de kerk van Neerijnen. ’s Avonds hopen we stil te staan bij 
zondag 1 vraag 1 van de Heidelbergse Catechismus. De Heidelberger wordt ook wel een 
‘troostboek’ genoemd en de eerste vraag luidt dan ook: “Wat is uw enige troost, zowel in 
leven als in sterven?” Heeft ook alles te maken met Advent, want in Gezang 8 zingen we: “Hij 
komt de volken troosten, die eeuwig heersen zal.” Gezegende diensten toegewenst! 
 

Bijbelleesplan Hierbij herinner ik u nog even aan het Bijbelleesplan om samen toe te leven 
naar kerst aan de hand van Lukas 1. Zie verder: www.padlet.com/domineebuitink 
 

Kosterschap Neerijnen Vanwege het afscheid van Jannie Kruissen zal Herman van den 
Ham nu de koster zijn van de kerk van Neerijnen. We wensen Herman daarin Gods zegen 
toe. Zijn contactgegevens zijn: Meerwijk 12, 4181AW Waardenburg, 06-15437296. 
 

Bloemen De bloemen gaan naar Jannie Kruissen, Hoge Sluisstraat 14, 4181BH vanwege 
haar afscheid als koster en met deze bloemen onderstrepen we de dank voor haar 
jarenlange inzet. 
 

Verjaardagen 80+ 14 december Dhr. J.H. de Greef, Dorpsstraat 19, 4181BM. 
16 december Mevr. L. Visscher – Klip, Kempkeshof 15, 4175EW Haaften.  
 

Voorbede In het bijzonder bidden we voor Hans en Marjan van Weelden, Timmershof 12, 
4175AL Haaften, omdat afgelopen week een broer van Hans plotseling is overleden op 71-
jarige leeftijd. Daarnaast denken we in de voorbede aan Jannie van Wijk, Dr van 
Wieringenstraat 33, 4181BS, die afgelopen week aan haar rechterheup geopereerd moest 
worden. En we bidden voor Marwin van Steenbergen, Hannekesland 5, 4175BM, Haaften die 
deze 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.  
 

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 deze 
weken alleen in Neerijnen kerk hebben kunnen de kinderen voorafgaand aan de dienst naar 
de Oude School gebracht worden. 
 

Heidelbergse Catechismus zondag 1 
Vraag 1: Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? 
Antwoord: Dat ik met lichaam en ziel, zowel in leven als in sterven, niet mijzelf toebehoor, 
maar mijn getrouwe Zaligmaker Jezus Christus. Met zijn kostbaar bloed heeft Hij voor al mijn 
zonden volkomen betaald en mij uit alle heerschappij van de duivel verlost. Hij bewaart mij zo 
dat zonder de wil van mijn hemelse Vader geen haar van mijn hoofd kan vallen, ja ook dat 
alle dingen mij tot mijn zaligheid moeten dienen. Daarom verzekert Hij mij ook door zijn 
Heilige Geest van het eeuwige leven en maakt mij van harte gewillig en bereid om voortaan 
Hem toegewijd te leven. 
 

Oliebollen op bestelling Heeft u ook zo'n zin in van die heerlijke oliebollen op 
Oudejaarsdag? Dan kunnen wij u die leveren. Wegens succes van de afgelopen twee jaar 
houden we daarom ook nu weer een oliebollenactie. Bij de uitgang van de kerk ontvangt u 
een bestelformulier. U heeft dit formulier ook ontvangen met de nieuwsbrief en het staat op 
de website van de kerk.    
Uw bestelling kunt u op 31 december tussen 9.00 en 11.00 uur afhalen bij 'De Oude School'. 
Betalen met de pinpas is mogelijk.  
De uiterste besteldatum is dinsdag 27 december a.s.! 
Alvast hartelijk dank voor uw bestelling.  
De onderhoudsgroep 
 

Energietoeslag De huishoudens die de 190 euro energietoeslag kunnen missen en deze 
ook willen geven aan een goed doel kunnen dit bedrag o.v.v. ‘energietoeslag’ overmaken 
naar de diaconie om er mensen mee te helpen die in financiële problemen zijn gekomen. 
Bankrekening diaconie: NL53 RABO 0366 7047 88. Op de website kunt u het 
bankrekeningnummer ook vinden onder "Gemeentenieuws". 

 


