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 Laatste zondag van het jaar 2020, week 53 

Bloemengroet Bloemengroet  

Op zaterdag 12 december heeft een groep gemeenteleden de leilinden bij de kerk in Nee-

rijnen gesnoeid. De leiding was in handen van Johan Sterrenberg. Voor de catering heeft 

hij zijn vrouw Gonny ingeschakeld. Koffie met een XXL stuk appeltaart met, voor de liefheb-

bers, slagroom. De snoeiers kijken al uit naar volgend jaar. De bloemen van deze zondag 

gaan als dank naar Gonny Sterrenberg. Over de leilinden bij de kerk in Waardenburg heeft 

Jan de Jong zich ontfermd. Een hele klus die hij heeft geklaard, waarvoor ook veel dank. 

 

We bidden/danken o.a. voor…  

• De zieken (lichamelijk, psychisch) en eenzamen. 

• De rouwdragende familie Mijdam en Van Leerdam. 

• Gods hulp in de moeilijkheden van het coronavirus en de vergaande lockdown. 
 

Overleden dhr. A. Mijdam 

We ontvingen het bericht dat dhr. Adriaan Mijdam is overleden op 20 december jl. in de 

leeftijd van 88 jaar. Ruim 62 jaar was hij echtgenoot van Aaltje Mijdam-van Zanten. Hij 

werd op 24 december in besloten kring begraven in Haaften. Dhr. en mw. Mijdam zijn 

sinds kort gaan wonen in Zorgcentrum Avondlicht in Herwijnen (Sluimerskamp 18, kamer 

306, 4171 BR), dat was al een hele verandering, nu opnieuw een grote verandering voor 

mw. Mijdam. We wensen familie Mijdam en in het bijzonder mw. Mijdam Gods troost toe. 

 

Overleden mw. H.C. van Leerdam-van den Heuvel 

Op 22 december jl. is mw. Hendrika Cornelia van Leerdam-van den Heuvel (Koningin Juli-

anaplantsoen 16, 4181 BL, Waardenburg) overleden. Volgende week dinsdag 29 decem-

ber vindt om 13.30 uur de afscheidsdienst en begrafenis plaats. Alleen genodigden kun-

nen daarbij aanwezig zijn i.v.m. de bestaande beperkingen. We zullen onze ‘koster’ mis-

sen. We zijn dankbaar voor het vele werk, dat Hennie voor de kerkelijke gemeente heeft 

gedaan. We wensen de rouwdragende familie Van Leerdam Gods troost toe. 

 

Het luiden van de kerkklokken bij de jaarwisseling 

Tijdens de jaarwisseling zullen landelijk de kerkklokken klinken, als teken van verbonden-

heid tussen alle Nederlanders in deze moeilijke tijd. Ook onze burgemeester Servaas 

Stoop heeft aan de kerken in de gemeente West Betuwe gevraagd mee te doen. Hij ver-

woordt het als volgt: ‘Het lijkt mij een mooie uiting van verbondenheid als in de gemeente 

West Betuwe op oudejaarsavond het jaar 2020 wordt ‘weggeluid’ vanaf 23:45 uur. Ieder-

een kan daar zijn eigen gedachten bij hebben: persoonlijke omstandigheden, solidariteit 

met onze ‘zorghelden’, compassie met onze ondernemers die het moeilijk hebben.’  

 

Bedankt 

Namens Peter en Nelleke van Hemert (Waalbankdijk 28, Neerijnen), wil ik u van harte be-

danken voor de kaarten, die zij hebben mogen ontvangen in de zorgen die er waren/zijn in 

hun leven. Dat heeft hen enorm goed gedaan.  

 

Bedankt 

Ook bedankt voor alle kaarten en mooie wensen, die wij als predikantsgezin mochten ont-

vangen rondom Kerst en de jaarwisseling. Ook aan u en jou Gods zegen toegewenst in de-

ze moeilijke dagen. En alle goeds voor 2021! 

Zondag 27 december 

10.00 Waardenburg 

(onlinedienst) 

ds. C.A. van der Graaf uit 

Heerde 

18.30 Waardenburg 

(onlinedienst) 

ds. P.J. den Admirant uit-

Apeldoorn 

1. Kerk 

2. Diaconie 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Donderdag 31 december 

19.30 Waardenburg 

(onlinedienst) 

ds. K.E. Schonewille  

Vrijdag 1 januari  

10.00 uur, Waardenburg 

(onlinedienst) 

ds. K.E. Schonewille  

1. Kerk 

2. Quotum collecte PKN 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Zondag 3 januari 

10.00 Waardenburg 

(onlinedienst) 

kand. P. van der Schee 

uit Hoevelaken 

18.30 Waardenburg 

(onlinedienst) 

ds. R.R. Eisinga uit  

Gorinchem 

1. Kerk 

2. Diaconie 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Agenda (D.V.)  

Moment in de kerk,  

dinsdag, 14.00-16.00 

dinsdag, 19.30-21.30 

reserveren via: 

dsschonewille@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

of 0418-651539 

 

Dhr. A. Verstegen, scriba 

@hervormdwaardenburg 

neerijnen.nl, 0418-

652741 

 

Meldpunt seksueel mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

De HEERE zal uw uit-

gaan en uw ingaan 

bewaren, van nu aan 

tot in eeuwigheid  

(Ps. 121:8) 


