
 

Zondag 22 januari 2023 
week 4 

 

 

Hij gaf ook nog veel 

andere aansporingen en 

verkondigde het volk het 

Evangelie. 
 

Lukas 3 vers 18  
tekst morgendienst   

  Lukas 3:1-20 Spreuken 3:1-6 en Lukas 2:41-52 
 

Voor alle datums: D.V. 
 

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. 
 
Zondag 29 januari 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. C.H. Buitink. Viering 
Heilig Avondmaal. 
18:30 uur Neerijnen  
Ds. C.H. Buitink. 
Dankzegging Heilig 
Avondmaal. 
2. De Herberg. 
3. Fonds onderh. kerkgeb. 
 
Agenda 
Dinsdag 24 januari: 
18:30 uur Catechisatie 12+ 
19:30 uur Catechisatie 15+ 
 
Woensdag 25 januari: 
20:00 uur Bijbelkring 
 
Vrijdag 27 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 ’s Morgens lezen we verder in het Lukasevangelie en bereiden we ons voor 
op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week.  
 

Voorbede In de voorbede denken we in het bijzonder aan Hillie de Swart, Notaris van 
Aalstweg 6, 4181BC, die weer verblijft in Maria Mackenzie, Panovenlaan 25 6525DZ 
Nijmegen, afd. D. Mocht u een kaartje willen sturen dan kan dat gewoon t.a.v. Hillie de Swart. 
Daarnaast bidden we voor Ad Jonkers, Nieuwstraat 25, 5311BE Gameren bij wie de 
bloedarmoede weliswaar is afgenomen, maar bij wie verkeerde bloedwaarden helaas weer 
waren toegenomen.  
 

Bloemen De bloemen gaan naar Dineke de Jongh, St. Antoniestraat 30, 4176BJ Tuil, nadat 
zij afgelopen zondag in de kerk onwel werd. We zijn dankbaar dat het weer goed met haar 
gaat en dat er adequaat gehandeld is door verschillende betrokkenen. 
 

Kerkbalans De lopers zijn gestart! Mocht u geen envelop ontvangen, maar wilt u toch 
meedoen met de Actie Kerkbalans dan kunt u in de kerk (voorin het portaal) een blanco 
envelop meenemen. U kunt uw toezegging inleveren bij de scriba of in de brievenbus bij de 
pastorie (Dorpsstraat 27 te Waardenburg). 
Bij een toezegging die u wilt overmaken in januari willen wij u erop attenderen dat u deze 
altijd zelf dient over te maken (per acceptgiro of per bankoverschrijving). Ook als u kiest voor 
een toezegging te verdelen in 12 termijnen per automatisch incasso, dient u zelf het bedrag 
van januari over te maken. Vanaf februari wordt het bedrag  via automatisch incasso 
afgeschreven. Voor vragen kunt u mailen naar 
kerkbalans@hervormdwaardenburgneerijnen.nl 
Op donderdag 26 januari kunnen de enveloppen door de lopers worden ingeleverd tussen 
19.30 en 20.00 in de Oude school.  
 

“Als ze maar gelukkig zijn” Hierbij willen we alle ouders met kinderen tot 18 jaar van harte 
welkom heten op maandagavond 20 februari in de Oude School. Voor deze avond hebben 
we Willemijn de Weerd uitgenodigd, zowel schrijfster als spreekster. Zij zal met ons 
nadenken aan de hand van het thema ‘Als ze maar gelukkig zijn’. Het belooft een mooie 
avond te worden, dus hopelijk bent u en jij in de gelegenheid hierbij aanwezig te zijn. Noteer 
het vast in de agenda. We beginnen om 20:00 uur, maar van te voren is er uiteraard 
gelegenheid voor ontmoeting onder het genot van een kopje koffie/thee.  
 

Bijbelkring Met de Bijbelkring staan we opnieuw stil bij het leven van Petrus met de Heere 
Jezus en daarbij zijn we aangekomen bij hoofdstuk 8 dat gaat over Lukas 24 vers 1 t/m 12 en 
de titel draagt: ‘Vol verwondering geloven’. Iedereen weer van harte uitgenodigd! 
 

Censura morem Wie gebruik wil maken van het censura morem kan daarvoor contact 
opnemen met de dominee of anders met de wijkouderling. 
 

Aan te vragen met het oog op de kinderen 
HGJB - Opvoedingsbron 
Ieder jaar ontwikkelt de HGJB in samenwerking met drie andere bonden (Werkgroep 
Educatief Beraad) een digitaal magazine Opvoedingsbron. Opvoedingsbron wordt 
geschreven rondom een thema dat voor verschillende plekken in de gemeente is uitgewerkt. 
Zo kunnen ouders thuis én in de gemeente leren en ontdekken over een thema met 
betrekking tot de geloofsopvoeding. De laatste editie heeft het thema ‘In verlangen – hopen 
op Zijn komst’. In het magazine vind je een bijbelstudie over ‘leven met verwachting’. Deze is 
geschreven door dr. A.J. van den Herik. Leantine Dekker schrijft over het doorgeven van 
Bijbelse hoop in het gezin. Verder staan er praktijkvoorbeelden en zes bijbelmomenten in het 
magazine. Zie: https://www.hgjb.nl/opvoedingsbron/ 
 

Open Doors – Geheime Vrienden-pakket 
Speciaal voor kinderen heeft Open Doors dit jaar weer het Geheime Vrienden-pakket 
ontwikkeld. Kinderen kunnen hiermee op een creatieve manier bidden voor christenen uit de 
landen die op de ranglijst staan. In het gratis pakket vind je de Ranglijst Christenvervolging 
voor kinderen, een gebedspaspoort, stickervellen, een codewiel en een kindermagazine. Met 
deze materialen maken kinderen als het ware een gebedsreis langs de vervolgde kerk. In het 
magazine lezen ze aansprekende voorbeelden over vervolging en worden ze aangemoedigd 
te bidden voor alle landen op de Ranglijst Christenvervolging. Zie: 
https://www.opendoors.nl/over-open-doors/open-doors-voor/kinderen/geheimevrienden/ 

 


