
Zondag 15 september 
10.00 uur Waardenburg:  
 ds. K.E. Schonewille  
 viering Heilig Avondmaal 
18.30 uur Neerijnen:  
 ds. K.E. Schonewille   
 dankzegging Heilig Avondmaal 
 
1 Kerk 
2 Woord en daad: Sponsorkind 
3 Fonds onderhoud kerkgebouwen 
 
Zondag 22 september   
10.00 uur Neerijnen:  
 ds. K.E. Schonewille  
 Opening Winterwerk 
 (geen kindernevendienst) 
18.30 uur Waardenburg:  
 ds. P.J. den Admirant
 (Apeldoorn) 
 
1 Kerk 
2 Vrienden van de Hoop 
3 Fonds onderhoud kerkgebouwen 

 
Heilig Avondmaal 
 
Mensen, die ziekenhuisbehandeling 
hebben (en zullen) ondergaan 
 
J.P. Verstegen 
 
Woord en daad: Sponsorkind 

  
Maandag, 19.00 uur, Gebedskring, 
consistorie Waardenburg 
 
Woensdag, 19.45 uur, Christenvrouw, 
De Oude School 
 
Schrijf in voor zaterdag 21 septem-
ber! (startmiddag, BBQ) 

Bij seksueel misbruik: www.smpr.nl 
 
 

dsschonewille@hervormdwaardenburgneerijnen.nl 
0418-651539, kopij voor donderdag 18.00h 
 
scriba@hervormdwaardenburgneerijnen.nl 
dhr. A. Verstegen, 0418-652741  
 
kerkbalans@hervormdwaardenburgneerijnen.nl 
 
www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl  

 
HERVORMDE GEMEENTE  

WAARDENBURG NEERIJNEN  
IN DE PKN           

Gebedspunten 

Kerkdiensten 

15-09-2019                                    Vergeet u a.u.b. niet uw nieuwsbrief mee naar huis te nemen?  

Van harte welkom in deze kerkdienst.  
 Dat de zegen van God uw vreugde mag zijn. 

De bloemen gaan naar dhr. J.P. Verstegen (Van Pallandtweg 17, 4182 
CB, Neerijnen). Hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis, waar 
hij behandeld is voor nierstenen. We wensen hem en zijn vrouw in de 
dag van de ouderdom God onmisbare genade en kracht. 

Vandaag mogen we bij de barmhartigheid van God, in Christus, stil 
staan in Woord en Sacrament. Het Woord zal bediend worden, 
in de morgendienst vanuit: 
Jakobus 2 vers 1: Mijn broeders, heb het geloof in onze Heere Je-
zus Christus, de Heere der heerlijkheid, zonder aanzien des per-
soons.  
In de avonddienst vanuit: 
Jakobus 2 vers 17: Zo is ook het geloof als het geen werken heeft, 
in zichzelf dood. 

SMPR is er voor professionele begeleiding in situaties van seksueel 
misbruik in een pastorale of gezagsrelatie in de kerk, zowel van vol-
wassenen als van minderjarigen. Wanneer u te maken heeft of heeft 
gehad met seksuele toespelingen of seksuele handelingen in een con-
tact binnen de kerk en u wilt daarover met iemand praten, dan kunt 
u contact met hen opnemen. Dat mag ook anoniem. In de media is 
momenteel veel aandacht voor seksueel misbruik. Bij seksueel mis-
bruik worden macht en vertrouwen misbruikt voor het bevredigen 
van eigen behoeften, meestal onder druk van geheimhouding. De 
kerken bij het meldpunt SMPR spreken zich daar duidelijk over uit: 
'Seksueel misbruik is zonde: kwaad in Gods ogen en misbruik tegen-
over de medemens. De kerk dient onomwonden te kiezen voor de 
slachtoffers van seksueel misbruik.' SMPR meldpunt seksueel mis-
bruik in de kerk is telefonisch bereikbaar via 030-3038590, of via 
een formulier op de website, (www.smpr.nl). We willen deze website 
een vaste plaats geven op de nieuwsbrief en website van onze kerke-
lijke gemeente. 

Op woensdagavond 18 september a.s. begint weer het nieuwe seizoen 
van de Christenvrouw. Deze avond wordt verzorgd door ds. Schone-
wille en begint om 19.45 uur. Wilt u ook een keertje een avond bij-
wonen. U/jij bent van harte welkom. We hebben ook dit seizoen een 
gevarieerd programma. Bestuur Christenvrouw. 

Mevr. M. Waas - van Dijk (De Koeldert 12, 4181 CK, WAARDEN-
BURG) is jarig op 16 september, dhr. P. Bambacht (Dokter Kijlstra-
dreef 19, 4181 BR, WAARDENBURG) op 19 september en mevr. W. 
van Mourik - van de Kamp (Bernhardstraat 4, 4175 EE, HAAFTEN) 
op 20 september. We wensen hen van harte Gods zegen over het 
nieuwe levensjaar. 

Jaargang 12 —  week 38 2019 

Bij de diensten 

Colofon 

 

Agenda (D.V.) 

De bloemengroet 

Jarigen 80+ 

Start Christenvrouw 

Een veilige kerk (www.smpr.nl) 

Een veilige kerk 


