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Door het geloof heeft ook Sara
zelf kracht ontvangen om
zwanger te worden en een
kind te baren, ondanks haar
hoge ouderdom, omdat zij
Hem getrouw heeft geacht Die
het beloofd had. (Hebr. 11:11)

Derde zondag van november, week 47, 2020
Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemen gaan naar dhr. en mevr. Rensel (Rijweg 19, 4181 PR, Waardenburg). Dhr.
Rensel is de afgelopen maanden met zijn gezondheid aan het tobben geweest, er is weer
een stijgende lijn. We wensen hem en zijn vrouw Gods onmisbare bijstand.
Bediening Heilige Doop
In deze dienst worden Luca en Boaz gedoopt, de tweeling van Frank en Cynthia van Dooijeweert en broertjes van Evi (Kuilenburgsekade 13, 4176 CC Tuil). We luisteren naar Genesis 21: 1-6. We richten onze aandacht op het leven van de vrouw van Abraham: Sara.
We bidden voor…
•
Het Joodse volk en tegen Jodenhaat (zie: Verklaring PKN, bijgevoegd bij nieuwsbrief)
•
De situatie in ons land en wereld i.v.m. de coronapandemie.
•
Rouwdragende familie Blom (overlijden mw. Blom),
•
Dhr. en mw. Rensel (zie bloemengroet).
Overleden
Op 11 november is mw. Blom (Rijweg 7, 4181 PP, Waardenburg) overleden. Op de rouwbrief staat: ‘We staan niet altijd stil bij het woord samen. Maar het is een groot gemis als
samen uit het leven is. Grietje Martina Blom - van Zijderveld is in de leeftijd van 86 jaar
overleden, zij was weduwe van Gerrit Blom. De rouw- en afscheidsdienst zal zijn op maandag 16 november om 13.30 uur in het Hervormd Centrum in Opijnen, waarna zij naar haar
laatste rustplaats op de Algemene Begraafplaats in Waardenburg begeleid zal worden.’ We
wensen dochter Gerrie heel veel sterkte en Gods troostvolle nabijheid toe.
Moment in de kerk
Een gesprekje met de dominee of gewoon even helemaal alleen zijn in de rust van het
kerkgebouw om er stille tijd te houden? Dat kan de komende 2 weken op woensdagavond
van 19.30-21.30 uur en op donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur, in de kerk van Waardenburg. Een half uur per persoon. Je moet er wel voor reserveren. Dat kan u/jij doen,
door mij te bellen of te mailen. Van harte welkom in de kerk!
Oliebollen en erwtensoep
De jaarlijkse oliebollenactie vindt dit jaar plaats op vrijdag 27 en zaterdag 28 november
a.s. Op het terrein van supermarkt Coöp in Waardenburg staat op beide dagen vanaf 9.00
uur een verkoopkraam. Vanwege de coronamaatregelen gaan we niet langs de deur om de
oliebollen te verkopen. Inwoners van Waardenburg en Neerijnen hebben een flyer ontvangen met op de achterzijde een bestelformulier. Deze bestellijst heeft u ook met de nieuwsbrief ontvangen. Dit jaar bieden wij u ook erwtensoep op bestelling aan in bakken van 1
liter. Wilt u oliebollen en of erwtensoep bestellen dan ontvangen wij uw bestellijst graag
voor 20 november a.s. terug. Alvast hartelijk dank! De onderhoudsgroep
Verjaardagsfonds
Afgelopen periode zijn de busjes van het verjaardagsfonds weer leeggemaakt. Diverse dames zijn bij Erika Kers geweest of zij ging bij hen langs. De opbrengst is geworden:
€ 1206,51. Het is bedoeld voor de geplaatste camerasystemen in beide kerken. We willen
deze dames bedanken voor hun werk en u voor uw gaven.

Zondag 15 november
10.00 Waardenburg:
ds. K.E. Schonewille
(bediening Heilige Doop)
18.30 Waardenburg:
ds. A.A. Floor
(Barendrecht)
1. Kerk
2. Dorcas
3. Onderhoud kerkgeb.
Zondag 22 november
(Eeuwigheidszondag)
10.00 Waardenburg:
ds. K.E. Schonewille
18.30 Waardenburg:
ds. H. Markus (Leerdam)
1. Kerk
2. Lokale voedselbank
3. Onderhoud kerkgeb.
Collecten via website
Agenda (D.V.)
Naar aanleiding van de
tijdelijke verzwaring van
de lockdown zijn er de
komende week geen activiteiten, buiten de kerkdiensten op zondag en de
‘momenten in de kerk’
om
Kopij voor do. 18h naar
emailadres: dsschonewile@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
Telefoon ds. Schonewille,
0418-651539, ook voor:
‘Moment in de kerk’
Dhr. A. Verstegen, scriba
@hervormdwaardenburg
neerijnen.nl, 0418652741
Meldpunt seksueel misbruik: www.smpr.nl

