
 

Zondag 25 december 2022 
week 52 

1e Kerstdag 

 
En zie, een engel van de 

Heere stond bij hen en de 

heerlijkheid van de Heere 

omscheen hen en zij 

werden zeer bevreesd. 
 

Lukas 2 vers 9  
Tekst avonddienst 

  

 Lukas 2: 1 – 21 Lukas 2: 1 – 16 en Exodus 33: 18 – 23 
 

Voor alle datums: D.V. 
 

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. 
 
Zaterdag 31 december 
19.30 uur Waardenburg  
Ds. C.H. Buitink 
2. Quotum collecte PKN 
3. Fonds onderh. kerkgeb. 
 
Zondag 1 januari 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. C.H. Buitink  
18:30 uur Neerijnen 
Dr. A.A.A. Prosman uit 
Amersfoort 
2 Quotum collecte PKN 
3. Instandhouding 
predikantsplaats 
 

Agenda 
Zaterdag 31 december: 
9:00-11:00 uur: Bestelde 
oliebollen afhalen 
 

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 Deze zondag en maandag is het kerst. We vieren de geboorte van de Heere 
Jezus. Eigenlijk kunnen we deze zondag niet om Lukas 2 heen. Tegelijk lijkt de belofte van 
‘vrede’ waar de engelen over spreken vandaag de dag heel ver weg te zijn. Daarom zullen 
we zondagmorgen in het bijzonder stilstaan bij datgene wat het engelenkoor zegt. 
Let op: zondagmorgen beginnen we iets eerder vanwege het zingen van een aantal 
kerstliederen. Gezegende diensten toegewenst! 
 

Bloemen De bloemen gaan deze zondag naar Aline van de Scheur, Delwijnsekade 2d 
5316BH Delwijnen, als dank voor het feit dat zij elke zondagmorgen zorg draagt voor de 
kleinste kinderen bij de crèche. 
 
Voorbede We bidden voor Cor en Riek van Maurik, Koningin Wilhelminalaan 30, 4181AV, 
omdat er onlangs slokdarmkanker bij hem is geconstateerd. Daarnaast denken we in de 
voorbede aan Jannie van Wijk, Dr van Wieringenstraat 33, 4181BS, die nog steeds verblijft in 
de Vrijthof in Tiel voor revalidatie (Burgemeester Meslaan 49, 4003CA Tiel, afdeling Markant, 
kamer 111), maar hopelijk snel weer naar huis mag. En we bidden voor Jacob de Greef, 
Dorpsstraat 19, 4181BM omdat hij tobt met zijn gezondheid. 
 
Bericht jaarwisseling Namens de burgemeester, politie en de kerkenraden van de 
verschillende kerken uit Waardenburg willen wij een gezamenlijke boodschap uitdragen voor 
de komende jaarwisseling. Als politie, brandweer en gemeente is de jaarwisseling en de 
periode daaraan voorafgaand voorbereid. Met als doel dat de jaarwisseling (en de dagen 
daaraan voorafgaand) op een gepaste wijze verloopt. Helaas heeft het verleden uitgewezen 
dat het ook anders kan gaan. We willen niet te lang bij het verleden stilstaan. We willen júist 
nu naar de toekomst kijken. We zien verbetering en we willen dit met elkaar, dus ook met u 
en jou, voortzetten. Voor een ordelijk verloop van de jaarwisseling hebben we in de eerste 
plaats u als ouder en jou als jongere nodig. Hierbij doen we een beroep op ieders (Bijbelse) 
verantwoordelijkheid. Laten we er met elkaar voor zorgen dat er geen reden is dat de naam 
van de Heere met het verloop van de jaarwisseling gemoeid is. We spreken de wens uit dat 
de jaarwisseling zonder noemenswaardige incidenten zal verlopen en er rekening mee 
gehouden zal worden dat het 1 januari de dag van de Heere is. 
 
Financiële verantwoording 3e kwartaal 2022  
Juli: Kerk 702,95; Instandhouding predikantsplaats 106,35; Fonds onderhoud gebouwen 
426,50; Algemeen diaconale doeleinden 336,20; GZB zomerzending 133,60; Plaatselijk 
seniorenwerk 100,25; Sponsorkind 84,40; kerktelefoon 171,00.  
Augustus: Kerk 710,55; Instandhouding predikantsplaats 120,68; Fonds onderhoud 
gebouwen 405,21; Algemeen diaconale doeleinden 110,00; Kerk in Actie: Missionair 149,25; 
Plaatselijk seniorenwerk 133,75; HGJB 274,57; Orgelonderhoud 150,00.  
September: Kerk 1.083,28; Instandhouding predikantsplaats 160,33; Fonds onderhoud 
gebouwen 488,76; Algemeen diaconale doeleinden 180,85; Woord en Daad 211,72; GZB 
project 10 27 313,65; Stichting Vrienden van de Hoop 158,65; HGJB 5,00  
Allen hartelijk dank.     
 
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 ontving u 
eerder 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 
 
Verkiezing ambtsdrager Dirk-Jan van Os heeft de kerkenraad te kennen gegeven dat hij 
zijn benoeming als diaken niet kan aanvaarden. Als kerkenraad vinden we dit jammer, maar 
we wensen hem, ook samen met Astrid en Rens, Gods zegen toe in alle andere 
verantwoordelijkheden die hij in de gemeente mag dragen. 

 


