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2e zondag van oktober, week 42, 2020 

Bloemengroet Bloemengroet 

De bloemen gaan naar ds. en mw. Den Admirant, i.v.m. hun 40-jarig jubileum als predi-

kantsechtpaar. In 1980 is ds. P.J. den Admirant predikant geworden in Waardenburg-

Neerijnen, zijn tweede gemeente was in Kampen. Na een zendingsperiode in Chili is hij 

predikant geweest van Capelle aan den IJssel, Harderwijk en Kootwijk-Kootwijkerbroek en 

tot slot in Apeldoorn, waarvan hij vorige week afscheid heeft genomen en met emeritaat is 

gegaan. Vandaag mag hij hier in de dienst voorgaan om daarmee zijn 40 jarig jubileum als 

predikant te gedenken. We danken dat de Heere onze oud-predikant en zijn vrouw heeft 

willen gebruiken en dat zij velen tot zegen mochten zijn. We zijn dankbaar voor de goede 

band, die door al die jaren is gebleven met onze gemeente. We wensen hen hele goede 

jaren toe, onder de zegen van God.     

 

Nieuwe beperkende maatregelen 

De PKN adviseert plaatselijke gemeenten het volgende: ‘Gehoord hebbend de overheid 

adviseren wij gemeenten zeer dringend om in de maand oktober met maximaal 30 men-

sen (exclusief medewerkers) samen te komen tijdens de eredienst. Gemeentezang wordt 

ten zeerste afgeraden. Online vieringen hebben de voorkeur. Ook wordt er geadviseerd 

mondkapjes te dragen tijdens verplaatsingen.’ We hebben steeds het advies van de lande-

lijke kerk gevolgd en dat willen wij in deze ook doen. Vanzelfsprekend volgen wij de actue-

le ontwikkelingen hierin. We hopen dat u begrip hebt voor deze maatregelen, ook al doet 

dit ons pijn. Vanuit het oog voor de zorg voor van de gezondheid van een ieder gaan wij 

deze weg in de hoop en gebed dat er andere tijden mogen komen, waarin we weer als ge-

hele gemeente mogen samenkomen om God de lof te zingen en gezamenlijk te luisteren 

naar zijn woord. 

 

Onze gebeden 

We bidden voor A. Jonkers (Nieuwstraat 25, 5311 BE, Gameren), die onderzoeken moet 

ondergaan en voor mw. Van Leerdam (Koningin Julianaplnts 16, 4181 BL, Waardenburg), 

die geopereerd is en voor dhr. C.A. Kraal (G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 2, 4181 AS, Waar-

denburg), die weer thuisgekomen is, na een geslaagde operatie. Ook voor andere zieken 

(lichamelijke, psychisch) bidden wij om kracht en genezing. 

 

Voorlopig geen inleveravonden van goederen 

Helaas kon dit jaar de kerkmarkt niet worden gehouden vanwege de coronamaatregelen. 

De zolderruimte in "De Oude School" is bijna helemaal vol met goederen voor de kerk-

markt. We zijn uiteraard blij met de spullen die we hebben ontvangen. Dat betekent dat we 

de komende maanden geen inleveravonden hebben op de eerste donderdagavond van de 

maand, zoals u gewend was. Misschien houden we in het voorjaar nog een inleveravond. 

Als de plannen daartoe bekend zijn laten we het weten.  

 

Verantwoording augustus 2020 

Kerk 957,78; instandhouding predikantsplaats 161,40; fonds onderhoud gebouwen 

414,70; algemeen diaconale doeleinden 64.00; plaatselijke senioren 125,40; Kerk in ac-

tie diaconaal 101,55; noodhulp Beiroet 732,60; HGJB 122,20; Project 10 27 138,72; or-

gelfonds 245,00; giften kerk 100,00, beeldvoorziening 15,00, 100,00 en 2.500,00; via 

Van Dooijeweert 15,00. Drie enveloppen verjaardagfonds. Van deze bedragen is op de 

bankrekeningen CvK 930,00 ontvangen en van de diaconie 340,00. Hartelijk dank! 

Zondag 11 oktober 

10.00 Waardenburg:  

ds. P.J. den Admirant (40-

jarig jubileum predikant) 

18.30 Neerijnen:  

ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk 

2. Diaconale doeleinden 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Zondag 18 oktober 

10.00 Waardenburg:  

ds. K.E. Schonewille 

(doopdienst) 

18.30 Neerijnen:  

ds. D.M. Elsman (Rijssen) 

1. Kerk 

2. Kerk in actie, diac. 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Collecten via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Agenda (D.V.) 

Maandag, Oude School 

18.30 catechisatie 

19.15 belijdenisgroep 

 

Dinsdag, Oude School 

19.30 doopzitting 

20.00 onderhoudsgroep 

 

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 

 

        

 

Toen Abram hoorde dat 

zijn broeder weggevoerd 

was...bracht hij Lot te-

rug (Gen. 14: 14-16)  

 
 

 
 


