
 

Zondag 5 februari 2023 
week 6 

Want wij hebben geen 
Hogepriester Die geen 

medelijden kan hebben met 
onze zwakheden, maar Een Die 
in alles op dezelfde wijze als wij 
is verzocht, maar zonder zonde. 
Laten wij dan met vrijmoedigheid 

naderen tot de troon van de 
genade, opdat wij 

barmhartigheid verkrijgen en 
genade vinden om geholpen te 

worden op het juiste tijdstip. 

Hebreeën 4:15-16 behorend 
bij morgendienst   

  Lukas 4:1-13. Psalm 51. 
 

Voor alle datums: D.V. 
 

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 
 
Zondag 12 februari 
10.00 uur Neerijnen 
Ds. J. Broekman uit 
Lopikerkapel 
18:30 uur Neerijnen  
Ds. C.H. Buitink.  
2. Diaconie. 
3. Fonds onderh. kerkgeb. 
 
Agenda 
Maandag 6 februari: 
19:30 uur Gebedskring 
 
Dinsdag 7 februari: 
18:30 uur Catechisatie 12+ 
19:30 uur Catechisatie 15+ 
 
Woensdag 8 februari: 
14:00 uur Seniorenmiddag 
 
Vrijdag 10 februari 
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  
Deze morgen lezen we opnieuw verder in het Lukasevangelie en zullen we stilstaan bij de 
verzoeking in de woestijn. ’s Avonds zal ds. Stehouwer hier voorgaan. Het betreft een 
ruilbeurt, dus zelf hoop ik ’s avonds in Wijngaarden voor te gaan. 
 
Voorbede  
We zijn dankbaar dat Rina Overheul, Dr van Wieringenstraat 35, 4181BS afgelopen week te 
horen heeft gekregen dat de scheurtjes in haar ruggenwervel weer hersteld zijn. Daarnaast 
zijn we dankbaar dat Hilly de Swart, Notaris van Aalstweg 6, 4181BC komende week weer 
naar huis mag (zie verder haar bericht hieronder).  
 
Bedankt namens Hilly de Swart 
Lieve mensen,  
Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het medeleven tijdens mijn ziekte.  
Het gaat gelukkig weer de goede kant op. Ik heb me gedragen gevoelde door alle mooie 
kaarten en lieve woorden.  
Wat is het fijn, als je mag weten dat je niet wordt vergeten. 
 
Bloemen  
De bloemen gaan als groet en ter bemoediging naar Nico en Sjanie Guijt, De Ridderskamp 9, 
4184EX Opijnen.  
 
Verjaardagen 80+ 
6 februari Dhr. C.A. Kraal, G E H T Noltheniuslaan 2, 4181AS. 
11 februari Dhr. F. Kool, Van Pallandtweg 8a, 4182CA Neerijnen.  
 
Preekbespreking 
Zoals al eerder aangekondigd hopen we u en jou zondagmorgen in de Oude School te 
ontmoeten voor de eerste preekbespreking. Jong en oud van harte uitgenodigd, aan alle 
leeftijden is gedacht bij de voorbereiding. 
 
Seniorenmiddag 
Komende woensdag is er bij de seniorenmiddag een bingo. Iedereen weer van harte welkom! 
 

Weerklank lied 445:1 en 2 
 
 
 
 

 

2. Gelovend ga ik, 
eigen zwakheid voelend. 
En telkens weer 
moet ik uw kracht verstaan. 
Toch rijst in mij 
een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 
Toch rijst in mij 
een lied van overwinning. 
Ik bouw op U en ga in uwe naam. 


