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 Tweede adventszondag, week 50, 2020 

Bloemengroet Bloemengroet 

De bloemengroet gaat als bedankje naar de gehele groep mensen, die zich heeft ingezet 

voor de verkoop van oliebollen en erwtensoep. Dan denken we aan de gehele onderhouds-

groep, zij geven in hun eigen stukje (zie onder) aan dat Erika Kers daarin het nodige heeft 

gedaan. De bloemen gaan daarom naar haar. Allemaal heel vriendelijk bedankt! 

 

Advent en Avondmaal 

Vanmorgen is er voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Volgende week willen we zowel ‘s 

morgens en ‘s avonds het Avondmaal te vieren i.v.m. de kleine groepen, die naar de kerk 

kunnen. Als er mensen zijn, die moeilijkheden ervaren om op een gezegende wijze avond-

maal te vieren, laten zij dan contact opnemen met de predikant (censura morum). 

 

We bidden o.a. voor…  

• Een gezegende voorbereiding op de avondmaalsviering van volgende week. 

• Mw. Van Leerdam (Koningin Julianaplantsoen 16, 4181 BL, Waardenburg), zij heeft 

in de afgelopen week een operatie ondergaan, haar gezondheidssituatie is zorgelijk. 

• Kees van Herk en Elly Leeflang (Koningsspil 31, 4191 TA, Geldermalsen), zij hopen 

morgen te gaan trouwen, om 10.00 uur is er een dankdienst op hun huwelijk in de 

kerk in Waardenburg. Dit is o.a. in verband met corona een besloten bijeenkomst. 

• Komende vacatures in de kerkenraad, in het ambt van ouderling (zie onder). 

 

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. 

 

Gebed voor komende vacatures in de kerkenraad 

We maken u bekend dat er heel wat vacatures in de kerkenraad komen. De volgende per-

sonen zullen namelijk de kerkenraad verlaten: Dhr. C. van Dooijeweert (persoonlijke rede-

nen), dhr. J.P. Scheurwater (verhuizing), dhr. A. Verstegen (aftredend, niet herkiesbaar), 

dhr. R. van Willigen (aftredend, stelt zich niet verkiesbaar). We zijn hen enorm dankbaar 

voor het werk dat zij hebben mogen verrichten in liefde voor de gemeente. Dat betekent 

natuurlijk wel een stuk nood als het gaat de vele vacatures in het ambt van ouderling. We 

willen de gemeente oproepen voor gebed voor deze zaak en dat er nieuwe mensen be-

schikbaar mogen komen om in het ambt van ouderling de Heere Jezus en de gemeente te 

mogen dienen. Gebed hierin is het eerste wat wij vragen, vervolgens zult u op korte termijn 

worden gevraagd om namen aan te bevelen voor de vacatures, die gaan komen, in ver-

trouwen op God of Hij hen door Zijn Woord en Geest beschikbaar wil maken.        

 

Verkoopactie oliebollen en erwtensoep   

De op vrijdag 27 en zaterdag 28 november jl. gehouden verkoopactie van oliebollen en 

erwtensoep was zeer geslaagd. Er waren veel bestellingen en ook verliep de verkoop goed 

bij het kraampje bij de Coöp. Dank aan alle kopers en helpers aan deze actie, in het bijzon-

der ook aan de dames die bereid zijn gevonden om de oliebollen en erwtensoep te verko-

pen. En natuurlijk ook aan Erica Kers, die in de keuken van 'De Wittenberg' 140 literbak-

ken erwtensoep heeft staan vullen!  De verkoopactie heeft het mooie netto resultaat opge-

leverd van € 2.378,50. Een mooi resultaat! De onderhoudsgroep. 

Zondag 6 december  

(2e Advent) 

10.00 Waardenburg:  

ds. K.E. Schonewille  

Voorbereiding HA 

18.30 Waardenburg:  

ds. K.E. Schonewille 

1. Kerk 

2. Groot Nieuws Radio 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Zondag 13 december  

(3e Advent) 

10.00 Waardenburg:  

ds. K.E. Schonewille  

Viering HA 

18.30 Waardenburg:  

ds. K.E. Schonewille  

Voortzetting en dankzeg-

ging HA 

1. Kerk 

2. IZB 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Agenda (D.V.)  

Maandag, Kerk W’burg 

10.00 uur, Dankdienst 

huwelijk Kees en Elly

(besloten bijeenkomst) 

 

Maandag, Oude School 

18.30 uur, Catechese 

 

Woensdag, Oude School 

19.30 uur, Moderamen 

 

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 

 

        

Nadat God voorheen vele 

malen en op vele wijzen tot 

de vaderen gesproken had 

door de profeten, heeft Hij 

in deze laatste dagen tot 

ons gesproken door de 

Zoon (Hebr. 1:1) 
 

 

 


