
 

Zondag 1 januari 2023 
week 1 

Nieuwjaarsdag 

 
Nu laat U, Heere, Uw 

dienstknecht gaan in 

vrede, volgens Uw woord, 

want mijn ogen hebben 

Uw zaligheid gezien 
 

Lukas 2 vers 29 en 30  
Tekst oudejaarsdag 

  

 1 jan.: Lukas 2:22-40 31 dec.:  Lukas 2:22-33 

1 jan.: Deuteronomium 4: 1-9 en 19-31. 

 
Voor alle datums: D.V. 

 

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 
 
Zondag 8 januari 
10.00 uur Waardenburg 
Ds. C. van der Scheur uit 
Veenendaal, 
kindernevendienst, 
koffiedrinken na de dienst 
18:30 uur Waardenburg 
Ds. J.J. Verhaar uit Krimpen 
a/d IJssel, zingen na de 
dienst 
2. Diaconie 
3. Fonds onderh. kerkgeb. 
 
Agenda 
Maandag 2 januari: 
19:30 uur Gebedskring 
 
Donderdag 5 januari: 
19:30 uur Inleveren spullen 
kerkmarkt 
 

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  
Op eerste kerstdag ging het er onder andere over hoe goed en belangrijk het is verder te 
lezen in het Lukasevangelie. Om het niet alleen bij het begin van Lukas 2 te laten. De 
aankondiging bij de herders in Lukas 2 is eigenlijk het voorgerecht, maar niemand gaat in een 
restaurant toch al na het voorgerecht naar huis? Daarom lezen we met de jaarwisseling 
verder in Lukas, ditmaal gaat het over Simeon en Anna. Op oudejaarsdag staan we stil bij het 
eerste deel en op nieuwjaarsdag bij het tweede deel van deze geschiedenis. We lezen dus 
Lukas 2 vanaf vers 22. Wel passend ook bij het afgelopen jaar 2022… 
 

Bloemen  
De bloemen gaan naar Jannie van Wijk, Dr van Wieringenstraat 33, 4181BS omdat ze weer 
is thuisgekomen. 
 
Voorbede  
We zullen danken dat Jannie van Wijk, Dr van Wieringenstraat 33, 4181BS, afgelopen week 
weer thuis mocht komen vanuit de Vrijthof. En we bidden voor Aart van Leeuwen, Donjon 28, 
4181DD, die nog steeds in het ziekenhuis verblijft. 
 
Inleveren goederen voor kerkmarkt 2023  
De datum van de volgende kerkmarkt is zaterdag 10 juni 2023. Om een markt te kunnen 
houden hebben we spullen nodig. Daarom kunt u op donderdagavond 5 januari a.s. tussen 
19.30 uur en 20.30 uur goed bruikbare spullen, boeken, nog draagbare kleding en speelgoed 
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 
 
Diaconale collecte, quotum 
Naast het College van Kerkrentmeesters wordt ook de diaconie (het College van Diakenen) 
door de PKN aangeslagen voor een jaarlijkse bijdrage. Twee factoren zijn bepalend. Het 
aantal belijdende leden en de belastbare inkomsten. Per belijdend lid is de heffing €1,35 en 
over de belastbare inkomsten 5,7%. Per jaar ‘kost’ het de diaconie bijna € 600,00. Het is bij 
ons al heel lang gebruikelijk dat de diaconale collecten op Oudjaar en Nieuwjaar de zgn. 
quotumcollecten zijn om deze heffing te kunnen bekostigen. Van harte aanbevolen. 
 
Preekbespreking 
In de laatste kerkenraadsvergadering is een verzoek vanuit de gemeente besproken om na 
afloop van een kerkdienst een preekbespreking te hebben om zo elkaar als broeders en 
zusters te bemoedigen en verdere verdieping te ontvangen. Deze eerste preekbespreking zal 
plaatsvinden na de morgendienst van 5 februari. Jong en oud van harte uitgenodigd, aan alle 
leeftijden wordt gedacht bij de voorbereiding. 
 
Weerklank lied 357 morgendienst 

 
 
 

 

1. Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar, 
aan uw daag’lijks leven, 
uw gezin, uw werk, 
wil u daaraan geven, 
daar bent u Gods kerk. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 

2. Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar, 
wat wij hier beleden 
samen met elkaar. 
Neem van hieruit vrede, 
vrede mee naar huis, 
dan is vanaf heden 
Christus bij u thuis. 
Ga nu heen in vrede, 
ga en maak het waar. 


