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Het Licht schijnt in de
duisternis
(Joh. 1: 5)

Vierde adventszondag, week 52, 2020
Kerst
Bloemengroet
Het eerste kerstfeest werd gevierd toen het donker was, in de nacht waarin Jezus geboren
werd. Kerst 2020, is opnieuw een feest in donkere dagen, de donkere dagen van een coronapandemie. Juist daarom willen wij u en jou uitnodigen om de kerkdiensten digitaal
mee te beleven, opdat het Licht der wereld ook in uw en jouw donkerheid zal schijnen en
licht en uitzicht zal geven! Wilt u verder deze Kerst extra omkijken naar de mensen, die er
alleen voor staan en het moeilijk hebben in deze tijd? Dat ene gesprekje, kaartje, belletje
met aandacht, maakt voor die ander een wereld van verschil, juist nu!

Bloemengroet van deze zondag en 1e kerstdag
De bloemen gaan deze zondag naar Kees en Elly van Herk (Koningsspil 31, 4191 TA, Geldermalsen), zij zijn op maandag 7 december getrouwd. We wensen hen samen een gezegende Kerst. De bloemengroet van 1e kerstdag gaan naar Jenine en Jacobus Nijhoff
(Beemstraat 38a, 5311 AD, Gameren), bij hen werd op 9 december zoon Jef Nicolai geboren, broertje van Evy en Abel. We feliciteren hen van harte met deze grote vreugde in hun
leven. Gods hulp voor de toekomst toegewenst.

We bidden/danken o.a. voor…
•
De geboorte van Jef Nicolai Nijhoff (zie bloemengroet).
•
De zieken (o.a. mw. Van Leerdam, Koningin Julianaplantsoen 16, Waardenburg).
•
De vacatures in de kerkenraad.
•
Gods hulp in de moeilijkheden van het coronavirus en de vergaande lockdown.
Kerstattentie voor 75+
De kerstattenties voor onze gemeenteleden van 75 jaar en ouder worden de komende
dagen rondgebracht. Veel zegen over het lezen van het nieuwe dagboek van de GZB: ’Een
handvol koren’, en geniet van de andere kerstverrassing. Gezegende kerstdagen!
Oliebollen drive-in
Op Oudejaarsdag houden we een oliebollen drive in. Uw bestelling kunt u tussen 9.00 en
12.00 afhalen bij De Oude School. De actie is geheel coronaproof. Wij geven de oliebollen
bij uw auto (of fiets) af. Wij stellen het op prijs als u met uw pinpas betaalt. We kunnen
maar een beperkt aantal bollen bestellen bij de bakker. Heeft u zin in heerlijke oliebollen
op Oudejaarsavond, dan kunt u uw bestelling doorgeven. Lees er meer over in de flyer die
u bij de nieuwsbrief aantreft. De onderhoudsgroep.

Zondag 20 december
10.00 Waardenburg
(onlinedienst)
ds. Joz. de Koeijer uit
Ermelo
18.30 Waardenburg
(onlinedienst)
ds. E. van Rooijen uit
Noordeloos
1. Kerk
2. Diaconie
3. Onderhoud kerkgeb.
25 december, Kerst
10.00 Waardenburg
(30 kerkgangers)
ds. K.E. Schonewille,
m.m.v. kinderkoor
(het kinderkoor gaat zondagmorgen 20 december
oefenen in De Oude
School en wordt op 1e
kerstdag om 09.45 uur
verwacht in de kerk)
1. Kerk
2. NBG
3. Onderhoud kerkgeb.
Zondag 27 december
10.00 Waardenburg:
(onlinedienst)
ds. C.A. van der Graaf uit
Heerde
18.30 Waardenburg:
(onlinedienst)
ds. P.J. den Admirant uitApeldoorn
1. Kerk
2. Diaconie
3. Onderhoud kerkgeb.
Agenda (D.V.)

Dinsdag, Kerk W’burg
Moment in de kerk:
14.00-16.00
19.30-21.30
Reserveren via:
dsschonewille@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
of 0418-651539
Dhr. A. Verstegen, scriba
@hervormdwaardenburg

