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Zondag 25 oktober 2020   wintertijd   week 44 

Bloemengroet 
Wij volgen met betrekking tot de kerkdiensten de adviezen van de PKN, deze gelden tot en 

met week 46 (tot en met zondag 15 november): 

• maximaal 30 mensen per dienst, exclusief medewerkers 

• Het werken met enkele voorzangers, op afstand van tenminste 5 meter van  

gemeenteleden is mogelijk 

• Andere kerkelijke activiteiten, zoals jeugdwerk, kunnen ‘gewoon’ doorgang vinden 

met inachtneming van de bekende RIVM-richtlijnen 

• Dringend advies tijdens verplaatsingen mondkapjes te dragen. 

 

Bij de diensten 

Er is dit jaar al veel geschoven en gewisseld met onze kerkgebouwen. Vanaf vandaag  

houden we beide diensten in het kerkgebouw van Waardenburg. De zitplaatsen worden na 

de morgendienst verlegd, gezien het beperkte aantal kerkgangers is dit goed mogelijk.  

We verwelkomen vandaag twee gastvoorgangers. We wensen elkaar gezegende diensten. 

Mondkapjes 

Vanwege het dringend advies vragen wij u vriendelijk (doch dringend) bij binnenkomst en 

bij vertrek een mondkapje te dragen. 

Voorzangers  

Gemeentezang wordt zeer ontraden en gebeurt dus niet. Het voorlezen van de (te zingen)  

liederen en het één keer spelen van de melodie is een noodmiddel dat niemand echt  

voldoening schenkt. Voorzangers zijn toegestaan en gaan we inzetten. Wij vragen vier  

gemeenteleden hieraan mee te willen werken. De voorste bank houden we hiervoor vrij. 

Stelt u/jij zich beschikbaar, geef het door aan de coördinator dan zal hij voor een plaats 

zorgen. Wilt u als echtpaar zingen, dan hebben we de helft al ingevuld!     

 

Bloemen 

Deze gaan naar Johan van de Scheur (jr.), Achterdijk 10, 5328JL Rossum. Op zijn werk 

heeft hij een ongeval gehad (plafondplaten op zijn lichaam) waardoor o.a. zijn neus en vijf 

ribben zijn gebroken. Na een aantal dagen in het ziekenhuis is hij weer thuis. Met de juiste 

medicijnen wordt de pijn onderdrukt. Wij wensen hem van harte spoedig herstel toe.  

In de voorbede staan we stil bij Johan van de Scheur (zie bloemen). Mevrouw H.C. van 

Leerdam-van den Heuvel (zie ook tachtigers) is woensdag thuis gekomen uit het zieken-

huis. Haar gezondheid blijft zorgelijk. De oogbehandeling die mevrouw G. de Greef-de 

Greef (Notaris van Aalstweg 10, 4181BC) dinsdag moest ondergaan is wegens corona 

perikelen niet uitgevoerd. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt. De heer J. Verstegen 

(Van Pallantweg 17, 4182CB Neerijnen komt waarschijnlijk maandag thuis uit het zieken-

huis.  Op woensdag  21 oktober is het 50 jaar geleden dat de Christenvrouw is opgericht. 

Volgende week meer informatie over dit mooie jubileum. 

 

Tachtigers 

Op 18 oktober mocht mevrouw E.E. van Brummelen-Vreeswijk (Steenweg 66, 4181AM 

Waardenburg) haar verjaardag vieren. Deze week hopen twee ‘tachtigers’ een jaar bij te 

schrijven bij hun al hoge leeftijd. Dinsdag 27 oktober mevrouw  J. Jansen-van Schutterhoef 

(De Wieken 201, 4191TT Geldermalsen) en zaterdag 31 oktober mevrouw H.C. van Leer-

dam-van den Heuvel (Koningin Julianaplantsoen 16, 4181BL Waardenburg).   

 

Even een moment in de kerk zie de achterzijde en/of de extra nieuwsbrief op de site.  

Zondag 25 oktober 

10.00 uur Waardenburg 

kand. N.H. de Graaf 

(Apeldoorn) 

18.30 uur Waardenburg 

ds. M. van de Ruitenbeek  

(Wilnis) 

1. Kerk 

2. Stichting Gave 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Zondag 1 november 

10.00 uur Waardenburg  

ds. K.E. Schonewille  

18.30 uur Waardenburg 

ds. M. Klaassen 

Arnemuiden 

1. Kerk 

2. GZB najaarszending 

3. Instandh. pred.plaats 

 

Woensdag 4 november 

Dankdag gewas/arbeid 

19.30 uur Waardenburg 

Ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk 

 

Agenda (D.V.) 

Maandag,  

18.30 uur catechisatie, 

19.15 uur belijdeniscat. 

Woensdag 19.30-21.30 

en donderdag 10-12.00: 

Even moment in de kerk  

De Bijbelkring gaat deze 

week niet door 

 

Collecten zie de website 

of de nieuwsbrief van  

Vorige week.  

 

Kopij voor donderdag 

19.00 uur naar 

dsschonewille@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

Ds. K.E. Schonewille 

(0418 651539) 

 

Scriba: dhr. A. Verstegen 

scriba@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

(0418-652741) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen zei Elisa: 

“Hoor het woord  

van de Heere . . . . 

2 Koningen 7:1 

(avonddienst) 


