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1e zondag van oktober, week 41, 2020 

Bloemengroet Bloemengroet 

De bloemen gaan naar dhr. C.A Kraal (G.E.H. Tutein Noltheniuslaan 2, 4181 AS, 

Waardenburg), die afgelopen vrijdag een darmoperatie heeft ondergaan. We wen-

sen hem een goed herstel, Gods dragende hand in goede en kwade dagen. 

 

Opening winterwerk 

Op zondagmorgen sluiten we aan bij het jaarthema van de HGJB: ’Goed om te ho-

ren!’ Het leren luisteren naar God en Zijn Woord is bij uitstek aan de orde in de ge-

schiedenis van Samuel bij Eli, in 1 Sam. 3:1-10. In vs. 1 lezen we een onthutsende 

analyse van die tijd: ‘Het woord van de HEERE was schaars in die dagen.’ Zelfs ie-

mand als Samuel moest het leren om Gods stem te verstaan. Toen God hem riep, 

dacht hij dat het Eli was, want ‘het woord van de HEERE was nog niet aan hem ge-

openbaard’ (vs. 7). Aan de hand van deze geschiedenis willen we kinderen, tieners 

en jongeren en ouderen laten ontdekken dat het erop aankomt om goed naar 

Gods stem te horen. ‘Goed om te horen!’ betekent dan niet per se dat het ook fijn 

is om te horen wat God te zeggen heeft. Maar omdat het nodig is, is het toch goed! 

 

Seizoen 2020-2021 

Bij de nieuwsbrief hebt u ook de jaarlijkse gemeentegids ontvangen. Daarin kunt u 

lezen dat we vanaf vandaag de activiteiten in de gemeente weer opstarten, zolang 

we de ruimte hebben om dit te mogen doen in de coronatijd, waarin we leven. De 

catechisaties starten vanaf morgenavond weer, De Christenvrouw is al gestart en 

ook de Bijbelkring zal deze maand weer van start gaan. Wanneer het jeugdwerk 

weer precies van start gaat, hopen we u/jou spoedig te melden, via de nieuwsbrief. 

De seniorenmiddagen gaan dit seizoen niet door vanwege de coronapandemie. 

 

Onze gebeden 

We bidden voor het volk Israël (Israëlzondag). We bidden om een goed seizoen, dat 

de Heere, in deze coronatijd, jong en oud nabij mag zijn, Verder bidden we voor 

dhr. A. Jonkers (Nieuwstraat 25, 5311 BE, Gameren) die verdere onderzoeken 

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

Waardenburg) en dhr. C. Kraal (zie bloemengroet), voor die laatste twee geldt dat 

zij een darmoperatie (hebben) moeten ondergaan i.v.m. darmkanker.      

 

Gebruik van de kerkgebouwen en de plaatsen 

Let op, we kerken de komende tijd ‘s morgens weer in Waardenburg en de ’s 

avonds in Neerijnen! Verder vindt er voorlopig geen gemeentezang meer plaats. 

We nemen de veiligheidsvoorschriften (o.a. de 1,5 meter, geen gemeentezang en 

het max. aantal mensen) blijvend serieus. Wilt u a.u.b. weer gaan zitten, waar zit-

plaatskaartjes liggen 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 als gezin niet allemaal bij elkaar zit.  

Zondag 4 oktober 

10.00 Waardenburg:  

ds. K.E. Schonewille 

(opening winterwerk) 

18.30 Neerijnen:  

ds. C. van der Scheur uit 

Eemnes 

1. Kerk 

2. Kerk en Israël 

3. Inst. predikantsplaats 

 

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 

 

Collecten via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Agenda 

Maandag, catechisaties 

19.00 start gewone cate-

chese, groepsindeling 

19.30 start nieuwe belij-

denisgroep 

 

Dinsdag 13 oktober, 

doopzitting om 19.30 uur 

in De Oude School voor 

de doopdienst van zon-

dagmorgen 18 oktober 

 

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 

 

        

 

Spreek, 

want u knecht hoort 

(1 Sam. 3: 10) 
 

 
 


