
Zondag 17 november   
10.00 uur Neerijnen:  
 ds. K.E. Schonewille 
 Kindernevendienst  
17.00 uur Waardenburg: 
 ds. K.E. Schonewille 
 Jeugddienst  
1 Kerk 
2 Plaatselijk jeugdwerk 
3 Fonds onderhoud kerkgebouwen 
 
Zondag 24 november 
10.00 uur Waardenburg  
 ds. K.E. Schonewille 
 (eeuwigheidszondag) 
18.30 uur Waardenburg  
 Prof. dr. J. Hoek (Veenendaal) 
1 Kerk 
2 Lokale voedselbank 
3 Fonds onderhoud kerkgebouwen 
 

Plaatselijk jeugdwerk 
 
Verkozen broeders 
 
Huwelijksjubileum fam. De Swart 
 
Zieken 

Maandag, 19.00 uur, Gebedskring, 
consistoriegebouw Waardenburg 
 
Maandag, Catechese, Oude School 
18.30 uur gewone catechese  
19.30 uur belijdeniscatechese 
 
Dinsdag, 20.00 uur (inloop 19.45 uur) 
Gemeenteavond, Oude School 
 
Woensdag, 19.45 uur, De Christen-
vrouw, Oude School 
 
Vrijdag en zaterdag oliebollenactie 
(zie info hiernaast) 

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 
 

 
HERVORMDE GEMEENTE  

WAARDENBURG NEERIJNEN  
IN DE PKN           

Gebedspunten 

Kerkdiensten 

17-11-2019         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 Teus en Hillie de Swart (Notaris van Aalstweg 
6, Waardenburg). Zij waren 7 november 50 jaar getrouwd. Van har-
te gefeliciteerd! We danken God hiervoor in het dankgebed.   

Vanmorgen een laatste preek vanuit Jakobus. ‘Belijd elkaar de over-
tredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt’ (Jak. 5: 16a). 
Vanmiddag is de dienst in Waardenburg, om 17.00 uur, een jeugd-
dienst, met als thema: ‘Is God nog steeds dezelfde in 2019’. Jong en 
oud van harte welkom! Volgende week is de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar en zullen in de morgendienst de gemeenteleden ge-
noemd worden, die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn. 
Er is na die dienst een ontmoeting met deze rouwdragende families. 

Dinsdag a.s. is er om 20.00 uur gemeenteavond in De Oude School 
(inloop 19.45 uur). Er zullen informatieblokjes worden verzorgd door 
de predikant (over donorschap), een pastorale ouderling (over ou-
derlingschap), de diaconie en de ouderling-kerkrentmeesters. 

In de afgelopen kerkenraadsvergadering zijn de volgende personen 
verkozen: D. van Hemert (Tuindorp 32, Geldermalsen) in het ambt 
van ouderling en D. Westerveen (Koningin Julianastraat 15, Waar-
denburg) in het ambt van diaken. Zij hebben tot volgende week zon-
dag 17 november de tijd om hun beslissing kenbaar te maken. We 
wensen deze broeders, met hun echtgenoten, van harte Gods leiding. 
De broeders G. de Kock (ouderling) en J. Sterremberg (ouderling-
kerkrentmeester), zijn aftredend en herkiesbaar en hebben aange-
geven dat zij in het ambt willen blijven staan. Kerkordelijk heeft de 
gemeente het recht om tegenkandidaten in te dienen. Dit kan ook 
tot zondag 17 november, bij scriba Alfred Verstegen. 

Op vrijdag 22 en zaterdag 23 november a.s. houden we weer onze 
jaarlijkse oliebollenactie. Inwoners van Waardenburg en Neerijnen 
krijgen binnenkort allemaal een folder. In diverse straten in het 
buitengebied van Waardenburg en Neerijnen gaan we zaterdagoch-
tend langs de deur met de heerlijke oliebollen. We verkopen de olie-
bollen ook vanuit een kraam bij de Coöp in Waardenburg.  
Op vrijdag kunt u ze daar kopen tijdens de openingstijden van de 
winkel en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. De bollen kosten € 4 
voor een zak van zes stuks. Drie zakken kosten € 11.  

Mevr. J. Kaasjager - van Riemsdijk (Kerkstraat 6, 4181 AB, Waar-
denburg is vandaag jarig en mevr. J. van Staveren - van der Pol (De 
Wittenberg in Haaften) hoopt dat op 23 november te zijn.  We wen-
sen hen een mooie verjaardag toe en een gezegend levensjaar.  

Jaargang 12 —  week 47 2019 

Bij de diensten 

Colofon 

 

Agenda (D.V.) 

De bloemengroet 

Een veilige kerk 

Gemeenteavond 

Verkozen broeders 

Oliebollenactie 

Jarigen 80+ 


