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Eerste zondag van november, week 45, 2020 

Bloemengroet Bloemengroet 

De vorige keer kon de bloemengroet naar hen niet door gaan, maar nu wel. Daarom gaan 

de bloemen van deze zondag naar dhr. en mw. Stoop (Havenstraat 5, 4176 BW, Tuil), als 

een hartelijk welkom in onze kerkelijke gemeente. Dat de Heere u, in deze periode van het 

leven, mag zegenen en tot zegen mag stellen.   

 

We bidden voor… 

- De situatie in ons land en wereld i.v.m. de tweede golf van de coronapandemie.  

- Dhr. en mevr. Van Leeuwen (Donjon 28, 4181 DD Waardenburg), zij tobben met hun ge-

zondheid. Dhr. Van Leeuwen heeft dit voorjaar een dubbele longembolie gehad. Er zijn bij 

nog allerlei gezondheidsklachten. Binnenkort vinden verdere onderzoeken plaats.  

- Johan van de Scheur jr. (Achterdijk 10, 5328 JL, Rossum), hij herstelt van een ongeval.  

- We denken aan de zieken, die in de afgelopen periode uit het ziekenhuis zijn gekomen. 

- Verder danken we voor het 50 jarig jubileum van de Christenvrouw. 

 

Vervolg van: ‘Een moment in de kerk’ 

Ook de komende weken wordt u en jou een moment in de kerk aangeboden. Het kan zijn 

om gewoon even in je eentje in het kerkgebouw te verkeren en stille tijd/een rustmoment 

te houden of om een gesprek te hebben met de predikant. Deze extra mogelijkheden zijn 

in week 45 op dinsdagavond van 19.30-21.30 uur en woensdagmorgen van 10.00-12.00 

uur. Je moet wel reserveren. Dat kan je doen, door mij te bellen of te mailen (zie zijkant 

nieuwsbrief). Van harte welkom in de kerk!  

 

De Christenvrouw (van het bestuur) 

Woensdag 21 oktober bestond De Christenvrouw 50 jaar. Dit hebben wij vanwege de co-

ronamaatregelen helaas niet met elkaar kunnen vieren. Wel hebben alle leden een atten-

tie van het bestuur thuis ontvangen. Zes dames van onze vereniging zijn al 50 jaar lid van 

onze vereniging. Als blijk van waardering hebben ze hiervoor van de kerk een mooi boeket 

bloemen ontvangen. Marianne van Weelden, de voorzitter van de Christenvrouw, heeft de 

bloemen woensdag persoonlijk uitgereikt aan Mia de Jongh, Dits de Kock, Gijsje Zwam-

born, Areke Blom, Nel van Rijswijk en Meta van Ewijk. Ze waren allen zeer aangenaam ver-

rast. Hartelijk dank voor deze attentie van de kerk. Wij hopen weer snel in De Oude School 

bij elkaar te mogen komen, zodat we weer gezellige en leerzame avonden met elkaar mo-

gen hebben. De jubileumviering houden we nog tegoed. Dit was alvast een voorproefje.  

 

Verantwoording september 2020 (hartelijk dank) 

Kerk 1.243,95; instand. predikantsplaats 87,50; onderhoud gebouwen 290,40; thuisluis-

teraars 2e en 3e kwartaal 816,25; algem. Diac. doeleinden 360,15; sponsorkind W&D 

232,45; St. Vrienden van de Hoop 148,75; noodhulp Beiroet 50,00; bijdrage beeldvoorzie-

ning 1.500,00; verjaardagfonds 5,00; via Westerveen 10,00 bloemenfonds en via Bagger-

man 41,75 kerk; 2 enveloppen verjaardagfonds. Van deze bedragen is op de bankrekenin-

gen CvK 2.403,00 ontvangen en van de diaconie 126,00.  

 

Adreswijziging 

Maurice en Els en Bart Baggerman zijn verhuisd van Den Bosch naar Geldermalsen. Hun 

nieuwe woning staat aan de Burgemeester van Geusauweg 16, 4191 KW, We wensen dit 

gezin veel woongenot in hun nieuw huis en bovenal de rijke zegen van God toe,  

Zondag 1 november 

10.00 uur Waardenburg 

ds. A.J. Hagedoorn 

(Hellouw)  

18.30 uur Waardenburg  

ds. J. de Jong (Nijkerk) 

1. Kerk  

2. GZB najaarszending  

3. Instandh. pred.plaats  

 

Woensdag 4 november  

Dankdag gewas/arbeid 

Op school in de klassen  

19.30 uur Waardenburg 

Ds. K.E. Schonewille  

1. Kerk  

 

Zondag 8 november 

10.00 Waardenburg:  

ds. P.J. den Admirant 

(Apeldoorn) 

18.30 Waardenburg:  

ds. J. Hogenhout 

(Meteren) 

1. Kerk 

2. Plaatselijk jeugdwerk 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Collecten via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Agenda (D.V.) 

Maandag, Oude School 

18.30 uur, catechese 

19.15 uur, belijdenis 

 

Kopij voor do. 18h naar 

dsschonewile@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

 

Telefoon ds. Schonewille, 

0418-651539, ook voor: 

‘Moment in de kerk’ 

 

Dhr. A. Verstegen, scriba 

@hervormdwaardenburg 

neerijnen.nl, 0418-

652741 

 

Meldpunt seksueel mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

Dankdag 2020 

 

En toen hij dit gezegd had 

en BROOD genomen had, 

DANKTE hij God... 

(Handelingen 27: 35) 
 

 

 

 

 


