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4e zondag van september, week 40, 2020 

Bloemengroet Bloemengroet 

De bloemen gaan naar Nico van Helden (Hiernstraat 10, 4181 BD, Waardenburg). 

In de afgelopen periode had hij enorm veel pijn in nek, schouder en arm. We wen-

sen hem veel sterkte in zijn klachten, een goed herstel en Gods hulp. 

 

Belijdenisdienst 

René de Jongh (Haarstraat 45, 4176 BK, Tuil), Leander van Utrecht 

(Weerdenborch 53, 4181 DA, Waardenburg), Jannie van Wijk (Dr. Van Wieringen-

straat 33, 4181 BS, Waardenburg) en Dirja Wijkniet (Lijsterbesstraat 33, 4021 XA, 

Maurik) doen openbare belijdenis van het geloof. Ook Elly Leeflang  (Koningsspil 

31, 4191 TA, Geldermalsen) en Mathijs Weststrate (Nieuweweg 63, 6744 PL, Eder-

veen) zullen hierbij aanwezig zijn. In de dienst bidden we voor bovengenoemde per-

sonen en voor de zieken (o.a. Nico van Helden en Ad Jonkers). Ook bidden we voor 

mensen op wie, in deze coronatijd, een extra beroep gedaan wordt.   

 

‘Vaste’ indeling zitplaatsen kerk vanuit zorg voor elkaar 

We nemen de veiligheidsvoorschriften (o.a. de 1,5 meter en het zigzag zitten) seri-

eus. We hebben daarom de kaartjes van de zitplaatsen vastgeplakt. Wilt u a.u.b. 

gaan zitten, waar een dergelijk zitplaatskaartje is aangebracht en niet met meer 

personen in een bank gaan zitten, dan dat er aan kaartjes in de bank liggen. We 

hopen op uw begrip, ook als dat betekent dat uw gezin niet allemaal bij elkaar zit. 

 

Zorg voor elkaar in coronatijd 

Bij de nieuwsbrief is het boek van John Piper: ‘Coronavirus en Christus’ bijgevoegd. 

Op de laatste gehouden avond van De Christenvrouw zijn we al met dit thema be-

zig geweest. We willen dit ook gaan doen op de bijbelkring en kerkenraad. En bij 

tijden in de verkondiging. Zo willen we aandacht hebben voor actuele vragen van 

gelovigen in deze tijd. Verder, willen we in de komende periode telefonisch contact 

met u leggen. De gehele kerkenraad zal hierbij ingeschakeld worden. Het is vanuit 

de zorg voor elkaar dat we contact opnemen met alle pastorale eenheden om te 

horen hoe het met u gaat en waar we iets voor u kunnen betekenen.  

 

Trouwdienst Saskia van Wijk en Adriaan Herweijer 

Na een aantal jaar samen betrokken te zijn geweest bij de gemeente en voor mij 

(Saskia) de gemeente waar ik al 35 jaar kerk, komt voor ons de tijd om afscheid te 

nemen. Op 2 oktober hopen wij namelijk te gaan trouwen en dan zullen wij in Strij-

en gaan wonen (Willem de Zwijgerstraat 16, 3291 BZ, Strijen). Mochten er mensen 

aanwezig willen zijn bij de trouwdienst, dan bent u van harte welkom. De dienst 

vindt plaats in de Centrumkerk in Geldermalsen, 17.00 uur. U dient zich hiervoor 

wel aan te melden, vanwege het aantal beschikbare plaatsen. Graag een appje 

naar 0649014778 (Saskia). We willen jullie bedanken voor de fijne jaren in deze 

gemeente, voor de betrokkenheid en het meeleven in 'goede en slechte tijden'. We 

wensen ieder Gods zegen toe.  Liefs, Adriaan & Saskia, Julia & Emily. 

Zondag 27 september 

10.00 Neerijnen:  

ds. K.E. Schonewille 

(belijdenisdienst) 

18.30 Waardenburg:  

kandidaat E. Meijer uit 

Ermelo 

(geen gemeentezang) 

1. Kerk 

2. Diaconale doeleinden 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Zondag 4 oktober 

10.00 Neerijnen:  

ds. K.E. Schonewille 

18.30 Waardenburg:  

ds. C. van der Scheur uit 

Eemnes 

1. Kerk 

2. Kerk en Israël 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Collecten via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Jarigen 80+, dhr. H. van 

Mourik (Steenweg Noord 

44, 4182 PB, Neerijnen) 

hoopt op 2 oktober jarig 

te zijn. We wensen hem 

een fijne dag en een ge-

zegend nieuw levensjaar 

 

Agenda 

Vrijdag, huwelijksdienst 

Saskia van Wijk en Adri-

aan Herweijer 

 

Kopij voor do. 18h naar 

dsschonewile@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

Ds. K.E. Schonewille 

0418-651539 

 

Dhr. A. Verstegen, scriba 

@hervormdwaardenburg 

neerijnen.nl

(0418=652741) 

 

Meldpunt seksueel mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

Abram woonde in het land 

Kanaän; en Lot woonde in 

de steden in de vlakte en 

zette zijn tenten op tot bij 

Sodom. 

(Gen. 13: 12) 

 

 
 


