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 Eerste adventszondag, week 49, 2020 

Bloemengroet Bloemengroet 

De bloemen gaan naar Fons Spee, onze wijkagent, om hem en zijn collega's succes te 

wensen in het werk dat zij verrichten. Juist in deze tijd van Corona en het naderen van het 

einde van het jaar (vuurwerkoverlast), willen wij politiemensen laten weten dat we achter 

hen staan in het handhaven van openbare orde en veiligheid. Dat deze veilige leefomge-

ving mag gelden voor elke inwoner, ongeacht zijn achtergrond, geloof of geen geloof. 

 

Adventstekst voor de verkondiging (zie rechtsboven) 

Gert en Hermien Timmerman zongen ooit het lied: ‘Wachter, wat is er van de nacht’. Wat u 

ook van dit duo vond, helder klonken de woorden uit Jes. 21 en Rom. 13, woorden met 

een rijke bemoediging en aansporing ‘hoe als gelovigen om te gaan met donkere tijden’. 

 

We bidden o.a. voor…  

• Een hoopvolle adventstijd, waarin gelovigen een licht mogen zijn voor anderen. 

• Mw. Van Leerdam (Koningin Julianaplantsoen 16, 4181 BL, Waardenburg), zij is op-

genomen in het ziekenhuis in Tiel met darmproblemen. 

• Fam. Van der Zalm (Burgwal 4, 5301 GC, Zaltbommel), de vader van Anton van der 

Zalm is in de afgelopen week begraven. 

 

Moment in de kerk 

Dat kan de komende week op woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur en op donderdag-

morgen van 10.00-12.00 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. 

 

Bijbelkring 

Bijbelkring is gepland op woensdagavond, aanvang 20.00 uur, in de kerk van Waarden-

burg.. Op deze avond wil ik een inleiding houden op het boek van John Piper, getiteld 

‘Corona en Christus’ om vervolgens samen met elkaar hierover in gesprek te gaan. Rond 

21.30 hopen we af te sluiten. Op een volgende avond hoop ik een ander boek te bespre-

ken, namelijk van Tom Wright met de titel: ‘God en de pandemie’. Let op, ook hiervoor 

moet je reserveren door mij te mailen of te bellen.  

  

Bestellen collectebonnen 

Op de site kun je via ‘collecte’ gemakkelijk collectebonnen bestellen. Het systeem stuurt 

een pakbon naar Bram van Rijswijk, op basis daarvan maakt hij de bonnen klaar. De bon-

nen worden in de kerk gelegd/overhandigd of, in overleg, anders geleverd. Er wordt direct 

bij de bestelling afgerekend. Natuurlijk blijft telefonisch bestellen en contant afrekenen 

mogelijk. Neem daarvoor contact op met Bram van Rijswijk, 0418 651323. 

 

Jarigen 80+ 

In de afgelopen week was op 23 november jarig mw. J. van Staveren - van der Pol

(Bernhardstraat 4, 4175 EE, Haaften) en op 26 november mw. G. Kruissen - van Oort 

(Meerwijk 15, 4181 AW, Waardenburg. Vandaag zijn jarig mw. J. Visscher - van Os 

(Bernhardstraat 4, 4175 EE, Haaften) en mw. C.H. Timmer - van Driel (Emmalaan 28, 

4191 EK, Geldermalsen). Op 2 december hoopt dhr. J. van Doesburg (Donjon 21, 4181 

DE, Waardenburg) jarig te zijn en op 5 december dhr. C. Tromp (Zandweg 16, 4181 PL, 

Waardenburg). We wensen hen allen een goed nieuw levensjaar, onder de zegen van God. 

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. 

 

Zondag 6 december  

(2e Advent) 

10.00 Waardenburg:  

ds. K.E. Schonewille 

(voorb. Heilig Avondmaal) 

18.30 Waardenburg:  

ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk 

2. Groot Nieuws Radio 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Agenda (D.V.)  

Maandag, Oude School 

18.30 uur, Catechese 

 

Woensdag, Kerk W’burg 

20.00 uur, Bijbelkring 

 

Kopij voor do. 18h naar 

emailadres: dsschone-

wile@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

Telefoon ds. Schonewille, 

0418-651539 

 

Dhr. A. Verstegen, scriba 

@hervormdwaardenburg 

neerijnen.nl, 0418-

652741 

 

Meldpunt seksueel mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

Wachter, hoe staat het met 

de nacht? (Jes. 21: 11)   

 

De nacht is ver gevorderd 

en de dag is nabij geko-

men. (Rom. 13:12) 
 

 

 


