Hervormde Gemeente Waardenburg - Neerijnen in de PKN

Jaargang 13 — week 1, 2020, week van Oud en Nieuw
De bloemengroet
Bloemengroet
De bloemen gaan naar Jan-Willem en Dineke de Jongh-Bok (St. Antoniestraat 30, 4176 BJ,
Tuil), zij waren vrijdag 27 december 40 jaar getrouwd. Op hun kaart staat:

40 jaren zijn gevlogen, samen gelukkig nog altijd,
dat wij dit beleven mogen, stemt ons echt tot dankbaarheid.
We feliciteren hen van harte met dit huwelijksjubileum en wensen hen en hun gezin alle
goeds voor de toekomst, de dragende hand van de Heere God boven alles!
Laatste zondag van het kalenderjaar 2019
We wensen onze gastpredikanten (onze oud-predikant ds. C.A. van der Graaf en ds. W.J.
Westland) alvast een goede jaarwisseling en een gezegend 2020. Die zegen van God wensen we u allen toe. Hieronder een gedicht om mee te nemen, het oude jaar uit en het nieuwe jaar in. Het sluit mooi aan bij de kerstboodschap van de engel: ‘Wees niet bevreesd’.

Zondag 29 december
10.00 uur Neerijnen:
ds. C.A. van der Graaf
(Heerde)
18.30 uur Neerijnen:
ds. W.J. Westland
(Hardinxveld-Giessendam)
1. Kerk
2. Diaconie
3. Fonds onderhoud kerkgebouwen
Dinsdag 31 december
19.30 uur Neerijnen:
ds. K.E. Schonewille
1. Kerk
2. Quotum collecte PKN
3. Fonds onderhoud kerkgebouwen
Woensdag 1 januari
10.00 uur Neerijnen:
ds. K.E. Schonewille
1. Kerk
2. Quotum collecte PKN
3. Fonds onderhoud kerkgebouwen
Zondag 5 januari
10.00 uur Waardenburg:
Kand. A.P. Pors (Wekerom)
18.30 uur Waardenburg:
Kand. J. van Eijsden
(Nieuwerbrug)
1. Kerk
2. Kerk in actie: missionair
3. Instandhouding predikantsplaats
Agenda (D.V):
Donderdag 19.30—20.30 uur
Spullen inleveren voor kerkmarkt, Oude School

Colofon:
Kopij voor do. 18.00 uur
mailen naar: dsschonewille@hervormdwaardenburgne
erijnen.nl
Telefoon ds. Schonewille:
0418-651539
Scriba dhr. A. Verstegen
scriba@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418-652741)

Waar danken en bidden we voor?
Danken en bidden voor de familie De Jongh (40 jarig huwelijksjubileum)
Gebed om Gods hulp voor de nood in de wereld (Australië, Syrië, Filipijnen etc.)
Bidden voor zieke en eenzame gemeenteleden.

Vergeet u a.u.b. niet uw nieuwsbrief mee naar huis te nemen?

www.hervormdwaarden
burgneerijnen.nl
Meldpunt seksueel
misbruik:
www.smpr.nl

