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Zalig zijn zij die
geroepen zijn tot het
avondmaal van de
bruiloft van het Lam
(Openbaring 19: 9a)

Derde adventszondag, week 51, 2020
Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemengroet gaat naar mw. Van Leerdam (zie voorbede), Wij wensen haar, die zo lang
onze ‘koster’ van de kerk in Neerijnen is geweest, Gods genadige nabijheid toe in het ziekteproces waarin zij verkeert. Ik vermeld op deze plek een bericht, die ik van haar ontving:
‘Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die mij de afgelopen periode gesteund heeft
door een belletje, kaartje of enig andere manier. Ik heb me enorm gesteund gevoeld door
de gemeente in deze moeilijke tijd waarin bezoekjes niet mogelijk waren. Nogmaals bedankt, ik heb het als zeer waardevol ervaren. Hennie van Leerdam - van den Heuvel.’
Advent en Avondmaal
Vandaag is er de viering van het Heilig Avondmaal, zowel ‘s morgens en ‘s avonds. Dit zal
weer gebeuren door het aanreiken van stukjes brood en afzonderlijke bekertjes, waarbij u
in de kerkbank kan blijven zitten. In de verkondiging luisteren we naar ‘De bruiloft van het
Lam’ (Openbaring 19: 6-10), in de morgendienst gaat over de rechtvaardiging en in de
avonddienst over de heiliging van het leven.
We bidden o.a. voor…
•
Mw. Van Leerdam (Koningin Julianaplantsoen 16, 4181 BL, Waardenburg), zij is
thuisgekomen uit het ziekenhuis en haar gezondheidssituatie is zorgelijk.
•
Kees en Elly van Herk (Koningsspil 31, 4191 TA, Geldermalsen), zij zijn afgelopen
maandag getrouwd.
Mondkapje
Fijn om te zien dat iedereen tijdens het verplaatsen in de kerk een mondkapje draagt. Dat
is vanaf 1 december verplicht in openbare binnenruimtes. Als kerkenraad hebben we bepaald dat deze regel ook geldt voor onze kerkelijke gebouwen.
Zo spoedig mogelijk antwoorden op uitnodiging
Wilt u a.u.b. zo spoedig mogelijk antwoorden op de uitnodiging, die u ontvangt voor het
bezoeken van een kerkdienst. Het valt op dat sommige mensen, als zij een uitnodiging
krijgen, hierop niet reageren en daarmee de uitnodiging laten verlopen. Dat laten verlopen
kost tijd, waardoor anderen soms pas aan het einde van de week hun uitnodiging krijgen.
Aanbevelingen vacatures in de kerkenraad
De gemeente wordt gevraagd om vijf personen aan te bevelen voor de vacature van ouderling. Bij de nieuwsbrief is een extra document bijgevoegd, die u daarvoor kan gebruiken. In
de kerkenraadsvergadering van januari 2021 worden deze aanbevelingen behandeld.

Moment in de kerk
De kerk is open voor een gesprek met de predikant of om in je eentje stille tijd te houden
op dinsdagmiddag van 14.00-16.00 uur en op dinsdagavond van 19.30-21.30 uur, in de
kerk van Waardenburg. Vooraf reserveren bij ds. Schonewille door te bellen of te mailen.
Jarigen 80+
Op 16 december hoopt jarig te zijn mw. L. Visscher - Klip (Kempkeshof 15, 4175 EW, Haaften). Alvast van harte gefeliciteerd met uw verjaardag en Gods zegen over het nieuwe levensjaar gewenst.

Zondag 13 december
(3e Advent)
10.00 Waardenburg:
ds. K.E. Schonewille
Viering HA
18.30 Waardenburg:
ds. K.E. Schonewille
Viering en dankzeg. HA
1. Kerk
2. IZB
3. Onderhoud kerkgeb.
Zondag 20 december
(4e Advent)
10.00 Waardenburg:
ds. Joz. de Koeijer
(Ermelo)
18.30 Waardenburg:
ds. E. van Rooijen
(Noordeloos)
1. Kerk
2. Diaconie
3. Onderhoud kerkgeb.

Agenda (D.V.)
Maandag, Oude School
18.30 uur, Catechese
Dinsdag, Kerk W’burg
14.00-16.00
19.30-21.30
Moment in de kerk
Woensdag, Oude School
19.30 uur, Moderamen
Kopij voor do. 18h naar
emailadres: dsschonewille@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
Telefoon ds. Schonewille,
0418-651539

Dhr. A. Verstegen, scriba
@hervormdwaardenburg
neerijnen.nl, 0418652741
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