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3e zondag van oktober, week 43, 2020 

Bloemengroet Bloemengroet 

De bloemen gaan dhr. en mw. Stoop (Havenstraat 5, 4176BW Tuil), als een hartelijk wel-

kom in de gemeente! We wensen u Gods zegen in uw persoonlijke leven en we hopen dat 

u t.z.t. (buiten coronatijd) de christelijk gemeente verder zal leren kennen.  

 

Doopdienst 

Zondagmorgen wordt Lío Brandy de Vries gedoopt, zoon van Pieter en Nellise en broertje 

van Lìvia (De Vesting 24, 4194 AR, Meteren). We luisteren naar de woorden van de HEE-

RE: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, …zo zal uw nageslacht zijn (Gen. 15: 5). 

 

We bidden voor… 

Mw. Van Leerdam (Koningin Julianaplnts 16, 4181 BL, Waardenburg), die weer thuisgeko-

men is. Dhr. Verstegen (Van Pallandtweg 17, 4182 CB, Neerijnen), die in het ziekenhuis 

werd opgenomen. Andere zieken en kwetsbaren. Voor de situatie en het leed in Armenië. 

 

Kerken in Waardenburg 

Om reden van de noodzaak om goed te kunnen ventileren, is besloten om vanaf zondag 

25 oktober, ’s morgens en ’s avonds, te gaan kerken in de kerk van Waardenburg.. Om 

goede ventilatie te gaan verwezenlijken in Neerijnen zijn grote kosten gemoeid. In de twee-

de dienst in Waardenburg zullen steeds de  ‘zitplaatskaarten’ allemaal een bank naar ach-

teren gelegd worden, zodat niet dezelfde banken gebruikt worden i.v.m. de hygiëne. 

 

De Christenvrouw 

Op 21 oktober 2020 bestaat Vrouwenvereniging "De Christenvrouw" Waardenburg 50 jaar. 

Dit heuglijke feit hadden wij graag willen vieren op deze avond met onze leden en er een 

gezellige avond van maken met elkaar. Helaas door de verscherpte coronamaatregelen 

van dinsdagavond 13 oktober 2020 hebben wij als bestuur besloten deze avond niet door 

te laten gaan. We kijken dit jaar of we in januari a.s. wel weer kunnen beginnen. We hou-

den jullie op de hoogte en wensen jullie het allerbeste. Bestuur Christenvrouw. 

 

Bericht van kerkrentmeesters 

Bij het verwerken van de administratie zien wij nog weleens ontvangsten binnenkomen 

met geen of een onduidelijke/onjuiste omschrijving. Wij willen u er op attenderen bij het 

overmaken van een bedrag hierbij een juiste omschrijving en/of betalingskenmerk mee te 

geven, zodat we weten waar het bedrag voor is: 

- Kerkbalans mag op rekening NL08RABO0366.7026.88 met omschrijving het betalings-

kenmerk; 

- Solidariteitskas mag op rekening NL61RABO0136.5438.20 met omschrijving het 

betalingskenmerk; 

- Betaling collectebonnen mag op rekening NL08RABO0366.7026.88 met omschrijving de 

nummers van de gekochte collectebonnen; 

- Betaling collectegeld en/of gift per bank voor de Kerk mag op rekening 

NL08RABO0366.7026.88 met omschrijving collectegeld en/of gift of een doel 

(bijvoorbeeld predikantsplaats, onderhoudsfonds etc). Collectegeld en/of gift kunnen ook 

per ideal worden overgemaakt via de link collecte op onze website; 

- Betaling collectegeld en/of gift per bank voor de Diaconie mag op rekening 

NL53RABO0366.7047.88 met omschrijving collectegeld en/of gift of een diaconaal doel. 

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 

 

Zondag 25 oktober 

10.00 Waardenburg: 

kand. N.H. de Graaf 

(Apeldoorn) 

18.30 Neerijnen:  

ds. M. van Ruitenbeek 

(Wilnis) 

1. Kerk 

2. Stichting Gave 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Collecten via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Agenda (D.V.) 

Geen catechisaties i.v.m. 

herfstvakantie 

 

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 

 

        

Kijk toch naar de hemel 

en tel de sterren, …zo 

zal uw nageslacht zijn 

(Gen. 15: 5).  

 
 

 
 


