
 

Zondag 15 januari 2023 
week 3 

 

 

En Hij zei tegen hen: 

Waarom hebt u Mij 

gezocht? Wist u niet dat Ik 

moet zijn in de dingen van 

Mijn Vader? 
 

Lukas 2 vers 49 tekst 
morgendienst   

  Lukas 2:41-52 Lukas 12:13-34 
 

Voor alle datums: D.V. 
 

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. 
 
Zondag 22 januari 
10.00 uur Waardenburg 
Ds. C.H. Buitink, 
Voorbereiding Heilig 
Avondmaal, 
kindernevendienst 
18.30 uur Waardenburg  
Ds. L. van Wingerden uit 
Den Bosch. 
2. Kerk in actie missionair 
3. Fonds onderh. kerkgeb. 
 
Agenda 
Maandag 16 januari: 
19:30 uur Opening 
kerkbalans 
 
Dinsdag 17 januari: 
18:30 uur Catechisatie 12+ 
19:30 uur Catechisatie 15+ 
 
Woensdag 18 januari: 
19:45 uur Christenvrouw 
 
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 en met de jaarwisseling hebben we Lukas 2 gelezen. Vanmorgen lezen 
we verder in het Lukasevangelie en zijn daarbij aangekomen bij Lukas 2 vers 41, waar het 
gaat over de twaalfjarige Jezus in de tempel. Ook ’s avonds lezen we uit het Lukasevangelie. 
Gezegende diensten toegewenst! 
 
Voorbede  
Onder het kopje voorbede vermelden we doorgaans alleen diegenen bij wie er zich 
veranderingen voor hebben gedaan in hun ziek-zijn. Tegelijk zijn er verschillenden die al 
langere tijd lichamelijk en/of geestelijk tobben, dus laten we ze niet vergeten. Daarbij denk ik 
ook aan degenen die naast ze staan en daarin ook hun zorgen en vragen hebben.  
 
Bloemen  
De bloemen gaan deze zondag naar Janine Straatman – Van Doorn, Groenestraat 12, 
4061BD Ophemert, omdat zij zich onlangs bij ons als lid heeft ingeschreven.  
 
Kerkbalans  
Maandag 16 januari worden de bezorgers voor de actie Kerkbalans om 19:30 uur in de Oude 
School verwacht voor de gezamenlijke start, in de loop van de week kunt u dus de bezorgers 
bij u aan de deur verwachten. Uiterlijk donderdag 26 januari worden de enveloppen weer bij u 
opgehaald. 
 
Christenvrouw 
Op woensdagavond 18 januari a.s. is er weer een avond van de Christenvrouw. 
Op deze avond komt de heer Terlouw uit Vianen ons alles laten zien en vertellen over de 
zijderoute door o.a. Azië.  
De avond begint om 19.45 uur. 
We zien jullie graag. Tot dan.  
Bestuur van de Christenvrouw 
 
Boodschappenpakket zegelactie Plus  
Tot 1 maart kunt u bij de Plus sparen voor boodschappenpakketten. Een pakket heeft een 
waarde van €55. We kunnen deze pakketten ook als kerk sparen. De diaconie zorgt er dan 
voor dat de gespaarde pakketten bezorgd worden bij mensen die deze goed kunnen 
gebruiken. Wilt u meedoen? U kunt de zegels dan in de eerste collectezak doen of geven aan 
een diaken. Hartelijk dank alvast! 
 
Wie zeg jij dat Ik ben? 
De veertigdagentijd is een uitgelezen moment om stil te staan bij ons antwoord op die vraag. 
Zeven weken lang lees je teksten uit het Oude en Nieuwe Testament, die allemaal hun eigen 
licht werpen op de vraag wie Jezus was en voor ons wil zijn. De korte uitleg en 
reflectievragen helpen je om op zoek te gaan naar je eigen antwoord op die vraag.  
Op www.bijbelgenootschap.nl/lees-de-bijbel/40dagen/veertigdagentijd-2023/ kunt u dit Bijbels 
dagboekje aanvragen voor de veertigdagentijd. 
 
Heidelbergse Catechismus zondag 39 
Omdat het Bijbelgedeelte ‘s morgens goed past bij zondag 39 van de Heidelberger leek het 
mij goed die er toch ook bij te lezen. Daar staat het volgende: 
Vraag 104: Wat wil God in het vijfde gebod? 
Antwoord: Dat ik mijn vader en mijn moeder en allen die boven mij gesteld zijn, alle eer, liefde 
en trouw bewijs en me aan hun goede voorschriften en tucht met gepaste gehoorzaamheid 
onderwerp en ook met hun zwakheid en gebreken geduld heb, aangezien het God behaagt 
ons door middel van hen te regeren. 

 


