
 

Zondag 18 december 2022 
week 51 

4e advent 

 
En zie, Boaz kwam uit 

Bethlehem, en zei tegen 

de maaiers: De HEERE zij 

met u! En zij zeiden tegen 

hem: De HEERE zegene u! 
 

Ruth 2 vers 4 
Uit de schriftlezing 

morgendienst  

 Ruth 2. Micha 4 en Efeze 2:11-17 
 

Voor alle datums: D.V. 
 

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. 
 
Zaterdag 24 december 
19.30 uur Neerijnen 
Allemansdienst ds. C.H. 
Buitink onder 
verantwoordelijkheid van de 
Jeugdraad 
Collecte voor Woord en 
Daad 
 
Zondag 25 december 
(Eerste Kerstdag) 
9:45 uur Waardenburg 
Ds. C.H. Buitink, zingen van 
een aantal kerstliederen voor 
de dienst 
18.30 uur Waardenburg 
Prop. J. van Vliet uit Uddel 
1. Kerk. 
2. Nederlands 
Bijbelgenootschap 
3. Fonds onderh. kerkgeb. 
 

Agenda 
Dinsdag 20 december: 
18:30 uur Catechisatie 12+  
19:30 uur Catechisatie 15+ 
 
Woensdag 21 december: 
18:00 uur Kerstavond met 
broodmaaltijd 
 

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 
(ook om de nieuwsbrief per 
mail te ontvangen) 
Collecte via website of 
NL53RABO 0366704788 
(diaconie) 
NL08RABO 0366702688 
(kerkrentmeesters) 
Meldpunt misbruik: 
www.smpr.nl 

Bij de diensten ’s Morgens opnieuw één van de vrouwen uit het geslachtsregister van de 
Heere Jezus, namelijk Ruth. ’s Avonds gaat onze oud-predikant ds. Den Admirant ons voor.  
 

Bloemen De bloemen gaan naar echtpaar Van Staveren, vanwege zijn verhuizing naar 
Kempkeshof 9, 4175EW Haaften.  
 

Kerkdienstgemist Afgelopen zondagavond waren er problemen bij één van de servers van 
Kerkdienstgemist waardoor (het eerste deel van) de dienst niet goed door Kerkdienstgemist 
werd uitgezonden. De dienst is nu wel volledig na te kijken/luisteren via Kerkdienstgemist.nl 
 

Kerstviering Freule van Pallandtschool Op donderdagavond 22 december is de 
kerstviering van de Freule van Pallandtschool. Deze viering is voor kinderen, leerkrachten, 
ouders, grootouders en andere belangstellenden. Het thema is ‘Droom maar met me mee!’ 
De aanvangstijd voor de dienst in Neerijnen is 18.30u. 
 

Verkiezingen ambtsdragers In de kerkenraadsvergadering van 12 december is Dirk-Jan 
van Os, G E H T Noltheniuslaan 6, 4181AS benoemd in de vacature diaken, die ontstaat 
vanwege het aftreden van diaken Jakob de Greef. Voor de herkiesbare broeders zijn geen 
namen ingediend, dus deze broeders zijn herkozen. Dirk-Jan heeft tot zaterdag 24 december 
om zich samen met Astrid op deze benoeming te beraden en laten we voor ze bidden. 
 

Namen/adressen gemeenteleden in verzorgingstehuizen e.d. Om met elkaar mee te 
leven hierbij de namen van hen die in een verzorgingstehuis e.d. zijn opgenomen: 

• In de Wittenberg (Bernhardstraat 4, 4175EE Haaften) mevr. J. van Horssen-
Langerak; Mevr. M. van der Meijden-Wijts; Mevr. P.H. Pellegrom-van de Werken; 
Mevr. A. Hakkert-van Leerdam; Mevr. J.C. van Oort-van Duijnen. 

• Dhr. A.L. van Staveren, Kempkeshof 9, 4175EW Haaften; Mevr. L. Visscher-Klip, 
Kempkeshof 15, 4175EW Haaften. 

• In de Bloementuin (Koningsweg 22, 4191HC Geldermalsen): Mevr. J.H. van 
Staveren-Kardol; Dhr. H. de Jongh.     

• Mevr. J. Jansen-van Schutterhoef, De Wieken 201, 4191TT Geldermalsen. 
 

Bericht van de christenvrouw Op woensdagavond 21 december a.s. is weer de kerstavond 
van de Christenvrouw. Na twee jaren van corona mogen wij weer met elkaar kerst vieren. De 
avond begint om 18.00 uur met een broodmaaltijd. Graag zien we jullie dan.  
Bestuur van de Christenvrouw 
 

Afscheid kosterschap Ik wil iedereen hartelijk danken voor alle kaarten, cadeautjes en 
attenties die ik mocht ontvangen na het afscheid van mijn kosterschap. Ik heb een jaar naar 
dit afscheid toegeleefd. Om na zoveel jaren het kosterschap, dat al 3 generaties in onze 
familie werd uitgeoefend, vaarwel te zeggen doet toch veel met me. Het was een bewogen 
dag en al uw hartverwarmende reacties hebben deze moeilijke dag een warm randje 
gegeven. Daarvoor hartelijk dank! Vriendelijke groet, Jannie Kruissen-de Jongh 
 

Operatie Marwin van Steenbergen Afgelopen dinsdag is Marwin geopereerd en is er links 
en rechts een implantaat ingebracht. De operatie is goed gegaan en geslaagd. Na een 
nachtje ziekenhuis mocht hij weer naar huis en wat doet hij het goed, zo trots op deze kanjer!  
Nu zal hij een maandje moeten herstellen en in januari zullen de ci's geplaatst en aangezet 
worden en zal de revalidatie gaan starten. Wat zijn wij ontzettend dankbaar dat alles zo goed 
is verlopen! Via deze weg willen wij ook iedereen bedanken voor de lieve woorden en steun 
die wij via vele wegen hebben mogen ontvangen. Dat heeft ons erg goed gedaan.  
Met vriendelijke groeten, Martin, Mardieke, Milan, Mélin en Marwin van Steenbergen 
 

Elisabet Traditiegetrouw wordt de Elisabet weer uitgedeeld, maar omdat er 100 exemplaren 
te weinig geleverd zijn worden de exemplaren van Elisabet alleen aan huis gebracht in 
Waardenburg en Neerijnen. Voor degenen buiten Waardenburg en Neerijnen ligt er een 
exemplaar bij de ingang van de kerk, waar ook het kerstnummer van de Waarheidsvriend ligt.  
 

Voorbede Naast de verder in deze nieuwsbrief genoemde voorbede bidden we in het 
bijzonder voor Menno en Wilma de Kock, Zandstraat 30a, 4184EG Opijnen, omdat haar 
moeder 8 december op 92-jarige leeftijd is overleden en afgelopen week is begraven. 
Daarnaast denken we in de voorbede aan Jannie van Wijk, Dr van Wieringenstraat 33, 
4181BS, die afgelopen week is overgebracht naar Vrijthof in Tiel voor revalidatie 
(Burgemeester Meslaan 49, 4003CA Tiel, afdeling Markant, kamer 111).  

 


