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Daarna begroef Abraham zijn vrouw Sara in
de grot op de akker van
Machpela...in het land
Kanaän (Gen. 23: 19)

Eeuwigheidszondag, week 48, 2020
Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemen gaan naar dhr. en mw. Van Hemert (Waalbandijk 28, Waardenburg) als een
bemoediging voor hen in de moeilijke tijd (m.b.t. gezondheid en praktische zaken), waarin
zij verkeren. Voor de gemeenteleden, die graag een kaartje sturen, van harte aanbevolen!
Eeuwigheidszondag
De HEERE ‘aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft.’ (Ps.
10:14). In de morgendienst klinken de namen van gemeenteleden, die ons in het afgelopen kerkelijk jaar ontvallen zijn (zie onder). We weten dat dit bij de nabestaanden moeite
en verdriet geeft. We wensen hen, maar ook anderen, Gods nabijheid en troost toe.

Op 1 mei 2020 overleed, in de leeftijd van 79 jaar, mw. Adriana Bambacht – van Wijk
(Dr. Kylstradreef 10, Waardenburg)
Op 17 juli 2020 overleed, in de leeftijd van 57 jaar, dhr. Hendrik Arie Bert van Veen
(Nichtenhofstraat 49, Nieuwaal)
Op 8 augustus overleed, in de leeftijd van 87 jaar, dhr. Pieter Bambacht
(Dr. Kylstradreef 10, Waardenburg)
Op 11 november overleed, in de leeftijd van 86 jaar, mw. Grietje Martina Blom-Van Zijderveld
(Rijweg 7, Waardenburg)
Liturgie morgendienst eeuwigheidszondag
Na afkondigingen zingen/luisteren:
Na votum en groet zingen/luisteren:
Na gebed, Bijbellezing zingen/luisteren:
Na verkondiging zingen/luisteren:
Opnoemen overleden gemeenteleden
Na stilte, geloofsbelijdenis zingen/luisteren:
Na dankgebed en voorbede zingen/luisteren:

Psalm 90: 1 (WK)
Psalm 91: 1
Psalm 90: 9
Lied 203: 1, 6
Gez. 62: 1, 4
Lied 447: 1, 4

We bidden voor…
•
Voor families, bij wie in het afgelopen kerkelijke jaar, geliefden zijn overleden
•
Fam. Van Hemert (zie bloemengroet) en voor mw. Van Rhijn (dr. van Wieringenstraat
39 ), die een ziekenhuisingreep (ontvangen pacemaker) heeft ondergaan
Moment in de kerk
Dat kan de komende week 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 door ds. Schonewille te bellen of te mailen.
Oliebollenactie
Op vrijdag 27 en zaterdag 28 november a.s. staan wij met de oliebollenkraam bij de Coöp
in Waardenburg. Op beide dagen kunt u vanaf 9.00 uur bij ons terecht om oliebollen te
kopen. Vorig jaar waren we zaterdagochtend om ongeveer 11.30 uur al uitverkocht.
Dus wacht niet te lang, want op is op! Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage aan de oliebollenactie! De onderhoudsgroep
.

Zondag 22 november
10.00 Waardenburg:
ds. K.E. Schonewille
18.30 Waardenburg:
ds. H. Markus (Leerdam)
1. Kerk
2. Lokale voedselbank
3. Onderhoud kerkgeb.
Zondag 29 november
(1e Advent)
10.00 Waardenburg:
ds. K.E. Schonewille
18.30 Waardenburg:
ds. D. Verkuil (Zijderveld)
1. Kerk
2. Diaconaal doeleinde
3. Onderhoud kerkgeb.
Collecten via website
Agenda (D.V.)
Maandag, Oude School
18.30 uur, Catechese
19.15 uur, Belijdenis
Dinsdag, Oude School
19.30 uur, Kerkenraad
Jarigen 80+
Op 17 november waren
jarig mw. J. Kaasjagervan Riemsdijk
(Kerkstraat 6, 4181 AB,
Waardenburg) en mw.
P.H. Pellegrom - van de
Werken (Notaris van
Aalstweg 15, 4181 BB,
Waardenburg), gefeliciteerd en Gods zegen
Kopij voor do. 18h naar
emailadres: dsschonewile@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
Telefoon ds. Schonewille,
0418-651539
Dhr. A. Verstegen, scriba
@hervormdwaardenburg
neerijnen.nl, 0418652741
Meldpunt seksueel misbruik: www.smpr.nl

