
 

Zondag 29 januari 2023 
week 5 

En het geschiedde, toen al 

het volk gedoopt was, en 

Jezus ook gedoopt was en 

aan het bidden was, dat 

de hemel geopend werd, 

en dat de Heilige Geest op 

Hem neerdaalde in 

lichamelijke gedaante als 

een duif. 
Lukas 3 vers 21-22a  

Uit schriftlezing 
morgendienst   

  Lukas 3:21-38. Mattheüs 9:9-13.    
 

Voor alle datums: D.V. 
 

Zondag 29 januari 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. C.H. Buitink. Viering 
Heilig Avondmaal. 
18:30 uur Neerijnen  
Ds. J.N. Zuijderduijn uit 
Zuilichem. Dankzegging 
Heilig Avondmaal. 
2. De Herberg. 
3. Fonds onderh. kerkgeb. 
 
Zondag 5 februari 
10.00 uur Waardenburg 
Ds. C.H. Buitink, 
kindernevendienst, 
preekbespreking. 
18.30 uur Waardenburg 
Ds. M.C. Stehouwer uit 
Wijngaarden, zingen na de 
dienst. 
2. Kerk in Actie, 
werelddiaconaat. 
3. Instandhouding 
predikantsplaats 
 
Agenda 
Dinsdag 31 januari: 
18:30 uur Catechisatie 12+ 
19:30 uur Catechisatie 15+ 
 
Donderdag 2 februari 
19:30 uur Inleveren 
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  
Omdat ik deze week ziek was wordt de avonddienst met de dankzegging voor het Heilig 
Avondmaal geleid door ds. Zuiderduijn. Fijn dat hij op relatief korte termijn beschikbaar was. 
Overigens gaat het inmiddels alweer een stuk beter met mij en daar ben ik uiteraard de 
Heere God dankbaar voor. 
 

Voorbede  
In het dankgebed danken we met en voor Kees van Dooijeweert, Koningin Julianaplantsoen 
57, 4181BK, die afgelopen week voor onderzoeken naar het ziekenhuis moest, omdat hij 
geen gevoel meer had in zijn onderbeen. We zijn dankbaar dat het ‘slechts’ een 
zenuwbeknelling is in zijn rechterknieholte. 
 

Bloemen  
De bloemen gaan naar Johan Sterrenberg, Achterweg 10, 4181AE vanwege o.a. zijn inzet 
voor de actie Kerkbalans en met hem bedanken we ook alle andere vrijwilligers die betrokken 
waren bij de actie Kerkbalans. 
 
Verjaardagen 80+ 
4 februari Mevr. S.H.J. van Riemsdijk-Dordmond, De Koeldert 18, 4181CK. 
 
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 2 februari a.s. tussen 
19.30 uur en 20.30 uur goed bruikbare spullen, boeken, draagbare kleding en speelgoed 
inleveren bij kerkelijk centrum 'De Oude School'. We nemen geen meubelstukken in 
ontvangst.  
De onderhoudsgroep 
 
Beroep prop. D.A. Burggraaf 
Na de bevestiging en intrede van ds. Buitink is prop. Burggraaf pastoraal werk gaan doen in 
de Hervormde gemeente in Grevelduin-Capelle. Zij werd namelijk rond die tijd vacant. Maar 
het mooie is dat op donderdag 19 januari de gemeente een beroep op hem heeft uitgebracht 
om daar als predikant bevestigd te worden. Op dit moment lopen de drie weken van 
overweging en we bidden Dirk en zijn gezin daarin Gods zegen toe. 
 
Preekbespreking 
Zoals al eerder aangekondigd hopen we u en jou volgende week zondagmorgen in de Oude 
School te ontmoeten voor de eerste preekbespreking. Jong en oud van harte uitgenodigd, 
aan alle leeftijden wordt gedacht bij de voorbereiding. 
 
Avondmaals- en diaconalecollecte: De Herberg 
De collecte aan de avondmaalstafel en de diaconale rondgang zijn bestemd voor de Herberg 
in Oosterbeek. Zie voor informatie: https://pdcdeherberg.nl/.  
Voor wie? Iedereen die beschutting zoekt in de storm van de het leven. Het kan zijn dat je te 
maken hebt met: eenzaamheid, overbelasting, somberheid, verwerken van verlies, dorheid in 
het geloof, of bijvoorbeeld spanning binnen relaties. 
Wat bieden zij? In een gastvrij huis in een prachtige omgeving, bij een geopende Bijbel, met 
professionele begeleiding bieden zij liefdevolle aandacht. Ze hebben verschillende 
mogelijkheden die bij jou aansluiten. Je kunt kiezen uit een herstelprogramma, retraite of 
kom-op-adem. 
De collectes van harte bij u aanbevolen. 
 
 

 


