
 

Zondag 8 januari 2023 
week 2 

Laat ze allebei samen tot 

de oogst opgroeien, en in 

de oogsttijd zal ik tegen 

de maaiers zeggen: 

Verzamel eerst het 

onkruid en bind het in 

bossen om het te 

verbranden, maar breng 

de tarwe bijeen in mijn 

schuur. 
Mattheüs 13:30 avonddienst   

  Jesaja 8:23 - 9:3 en Mattheüs 4:12-17 Mattheüs 13:24-43 
 

Voor alle datums: D.V. 
 

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. 
 
Zondag 15 januari 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. C.H. Buitink. 
18:30 uur Neerijnen  
Prop. P. van der Schee uit 
Hoevelaken. 
2. Plaatselijk seniorenwerk. 
3. Fonds onderh. kerkgeb. 
 
Agenda 
Maandag 9 januari: 
19:30 uur Gebedskring 
19:30 uur Moderamen 
 
Dinsdag 10 januari: 
18:30 uur Catechisatie 12+ 
19:30 uur Catechisatie 15+ 
 
Woensdag 11 januari: 
14:00 uur Seniorenmiddag 
 
Vrijdag 13 januari: 
18:45 uur Jeugdclub 
 
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 Twee gastvoorgangers deze zondag, dat is alweer een tijdje geleden dat er 
alleen gastvoorgangers waren. Na de morgendienst hopen we elkaar in de Oude School te 
ontmoeten bij het koffiedrinken. Gezegende diensten toegewenst!  
 
Voorbede We zullen danken dat Aart van Leeuwen, Donjon 28, 4181DD, weer thuis mocht 
komen uit het ziekenhuis. En we bidden voor Nico en Sjanie Guijt, de Ridderskamp 9 
4184EX Opijnen, omdat haar moeder afgelopen maandag is overleden en zaterdag is 
begraven. 
 
Bloemen De bloemen gaan naar Aart van Leeuwen, Donjon 28, 4181DD, vanwege zijn 
thuiskomst uit het ziekenhuis. 
 
Oliebollenactie De op oudejaarsdag gehouden oliebollenactie op bestelling heeft het mooie 
netto resultaat opgeleverd van € 297,--. Een mooie binnenkomer aan het einde van 2022. 
Alle kopers hartelijk dank! 
De onderhoudsgroep 
 
Overlijden Op dinsdag 27 december is op 82 jarige leeftijd overleden Pieternella Helena 
Pellegrom-van de Werken (Nel), laatst gewoond hebbend in de Wittenberg in Haaften. Zij 
was moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder. De laatste periode van haar leven 
werd vooral gestempeld door haar ziek-zijn. De begrafenis heeft maandag 2 januari in 
familiekring plaatsgevonden en we condoleren de familie met haar overlijden. 
Correspondentieadres: Notaris van Aalstweg 15, 4181BB Waardenburg. 
 
Overlijden We ontvingen het bericht dat op maandag 2 januari op 87 jarige leeftijd Gozewina 
van de Werken-de Jongh is overleden, zij kerkte voor haar verhuizing bij ons. In de rouwbrief 
schrijven de familieleden over een lieve, zorgzame moeder, schoonmoeder en altijd 
meelevende oma. De rouwdienst heeft plaatsgevonden op zaterdagmorgen 7 januari in de 
kerk van Neerijnen. We condoleren de familie en wensen hen Gods zegen toe. 
Correspondentieadres: Familie W.H. van de Werken, Lage Huis 57, 4153CT Beesd. 
 
Seniorenmiddag Komende woensdagmiddag is er weer de seniorenmiddag. Deze middag is 
het thema: "Je komt ogen tekort". Het is een reisverhaal over het mooie Noorwegen dat 
verzorgd wordt door de heer van Toorn. 
 
Kerkbalans Maandag 16 januari worden de bezorgers voor de actie Kerkbalans weer in de 
Oude School verwacht voor de gezamenlijke start.  
 
Zingen na de dienst Mooi om vorige maand met een heel aantal gemeenteleden een 
kwartiertje na de dienst nog een aantal liederen te zingen. Er waren de vorige keer nog wat 
verzoeknummers overgebleven, maar die kunnen nu alsnog opgegeven worden. Blijft u na de 
dienst ook nog even om mee te zingen? 
 
Kom-Op-Adem dag ‘Opa’s en oma’s met verlies' 
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg organiseert een ontmoetingsdag voor opa’s en 
oma’s van een overleden kleinkind. Inmiddels zijn er meerdere waardevolle Kom-Op-Adem 
midweken georganiseerd over 'Leven met verlies'. Er blijkt ook behoefte te zijn aan een 
bijeenkomst voor opa’s en oma’s waarvan een kleinkind is overleden. Om die reden willen we 
op zaterdag 11 februari 2023 een ontmoetingsdag organiseren. Op deze dag willen we 
stilstaan bij de impact van het verlies van een kleinkind, wat doet dat met opa’s en oma’s en 
wat is de invloed daarvan op (familie)relaties? We geven hierover niet alleen waardevolle 
informatie, maar ook de ontmoeting en het delen als lotgenoten onder elkaar wordt een 
belangrijk onderdeel van het programma.  
We nodigen u van harte uit! Wellicht heeft u vrienden of kennissen voor wie dit een 
waardevolle ontmoeting zou zijn. Vertel hen dan gerust hierover. Deze dag wordt gehouden 
in het Koetshuis, Pieterbergseweg 19 te Oosterbeek. U kunt zich aanmelden via 
komopadem@pdcdeherberg.nl of telefonisch via 026-3342225. 

 


