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Wat de toekomst brengen
moge, mij geleidt des
Heren hand
(n.a.v. van de dankdagpreek over Paulus, die in
het schip verkeerde
tijdens grote storm)

Tweede zondag van november, week 46, 2020
Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemen gaan naar dhr. en mevr. Van Leeuwen (Donjon 28, 4181 DD Waardenburg),
vorige week vermeldden wij al bij de voorbede over de gezondheidsklachten die er bij hen
zijn. We wensen hen sterkte toe voor de verdere onderzoeken, die moeten plaats vinden.
Gods nabijheid in deze fase van uw leven gewenst.
We bidden voor…
- De situatie in ons land en wereld i.v.m. de tweede golf van de coronapandemie.
- De situatie i.v.m. aanslagen in Parijs, Nice en Wenen, in de afgelopen periode.
- We denken aan onze zieken, die uit het ziekenhuis zijn gekomen.
Een moment in de kerk
Op dinsdagavond van 19.30-21.30 uur en woensdagmorgen van 10.00-12.00 uur is de
kerk van Waardenburg, omwille van de coronatijd, extra open voor jou. Voor een eigen moment van stille tijd of voor een gesprek met de predikant. Je moet wel reserveren. Dat kan
je doen door te bellen of te mailen (zie zijkant nieuwsbrief). Van harte welkom in de kerk!
Collectebonnen
Wilt u in deze coronatijd de collectebonnen telefonisch bestellen bij Bram en Nel van Rijswijk (0418-651323). Bram komt deze collectebonnen dan bij u afleveren in de brievenbus, als u in het dorp woont. Woont u buiten het dorp, geef dan aan wanneer u uitgenodigd bent voor een kerkdienst, dan zal hij het, bij de ingang van de kerk klaarleggen.
Digitaal collecteren
Als je op de Website naar ‘Collecte’ gaat, dan kom je bij een Link en een QR code gekoppeld aan Samen Goed Doen. Vanaf dinsdag 10 november (of al eerder) nemen we deel
aan de Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG). Reden voor de aanpassing is het kostenaspect en de mogelijkheden die SKG ons biedt voor collectebonnen, bestellingen, collecten
overmaken via een mobiele-app, e.d. In de toekomst denken we ook aan Kerkbalans en
de solidariteitskas. Binnenkort wordt u op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en mogelijkheden.
Jarigen 80+
Dhr. J.P. Verstegen (Van Pallandtweg 17, 4182 CB, Neerijnen) was op 3 november jarig.
Mevr. N.M.G. van Rijswijk - van Wijk (Dorpsstraat 4, 4181 BN, Waardenburg) op 4 november. Dhr. G. van Loenen (Steenweg Noord 50 , 4182 PB, Neerijnen) op 5 november. Dhr.
M. Middelkoop (Dokter Kijlstradreef 20, 4181 BP, Waardenburg hoopt op 10 november
jarig te zijn en mevr. D. van Wijk - Reijnders (Koningin Wilhelminalaan 26, 4181 AV, Waardenburg op 11 november. We feliciteren onze jarigen van harte en wensen hen Gods bewarende hand toe en een gezegend nieuw levensjaar.
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 8 november
10.00 Waardenburg:
ds. P.J. den Admirant
(Apeldoorn)
18.30 Waardenburg:
ds. J. Hogenhout
(Meteren)
1. Kerk
2. Plaatselijk jeugdwerk
3. Onderhoud kerkgeb.
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.
Collecten via website of
NL53 RABO 0366 7047
88 (diaconie)
NL08 RABO 0366 7026
88 (kerkrentmeesters)
Agenda (D.V.)
Naar aanleiding van de
tijdelijke verzwaring van
de lockdown zijn er de
komende 2 weken geen
activiteiten, buiten de
kerkdiensten op zondag
en de ‘momenten in de
kerk’ om
Kopij voor do. 18h naar
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

