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week 1

Een nieuw jaar
Bloemengroet
2021, een nieuw jaar. Wat wordt het na zo’n hectisch en bewogen 2020. Laten we vooruit
kijken, wetend dat God regeert. Namens de kerkenraad wens ik u en jullie veel heil en
zegen in het nieuwe jaar toe. Vaak besluit de ouderling van dienst zijn afkondigingen met
’we wensen elkaar een gezegende dienst’. Daarmee wordt niemand uitgesloten, mooi
toch. Daarom ook hier en nu ’We wensen elkaar een gezegend nieuw jaar!’

‘Als de Heere wil
en wij leven, dan
zullen wij dit of
dat doen’.
Jakobus 4: 15

Zondag 3 januari
Online diensten
10.00 uur Waardenburg
kand. P. van der Schee
uit Hoevelaken
18.30 uur Waardenburg
ds. R.R. Elsinga
uit Gorinchem
1. Kerk
2. KerkinActie, mission.
3. Instandh. pred.plaats

Bij de diensten
We heten vandaag twee gastpredikanten van harte welkom. De liturgieën ontvangt u met
de mail. Er zijn predikanten die hun dienst een thema meegeven, Een korte titel waarmee
je al kunt weten over welke tekst de dienst gaat. Het thema voor de avonddienst is
‘de nieuwe agenda’, met de tekst die rechts boven in deze nieuwsbrief is vermeld.
Na de avonddienst wordt er gezongen, psalmen, gezangen en liederen. Doet/zingt u mee!? Zondag 10 januari
Ds. Schonewille heeft enkele dagen vakantie, maar of daar wat van komt?? (zie voorbede) Online diensten
Voorbede
Corona houdt ons bezig. Het heeft ook het gezin van onze predikant bereikt nu zoon Mees
positief getest is. Dus in quarantaine en nu worden de regels nageleefd om verdere verspreiding te voorkomen. Van diverse kanten horen we over besmettingen.
We bidden voor herstel en genezing. We bidden voor hen die lichamelijk en/of geestelijk
zorgen hebben. We bidden voor de wereld waar zoveel onrecht, onbegrip, leed, honger en
pijn is, door mensen veroorzaakt.

10.00 uur Waardenburg
ds. J. de Jong uit Nijkerk
18.30 uur Waardenburg
ds. Joz. de Koeijer
uit Ermelo
1. Kerk
2. Alg. diac. doeleinden
3. Onderhoud kerkgeb.

Bloemen
Agenda (D.V.)
De eerste zondag van 2021 gaan de bloemen naar mevrouw M.J. Nieuwkoop-Nieuwenhuizen, Kerkstraat 1b, 4181AA Waardenburg. Zij is in december vanuit Aalburg hier komen Deze week zijn er geen
agendapunten.
wonen, naast haar broer. Op hoge leeftijd, 94 jaar, werd het zelfstandig wonen moeilijker.
Ze is liefdevol bij familie opgenomen. Wij heten haar welkom in onze gemeente en wensen
haar een goede tijd toe.

Nieuw jaar, nieuw lijstwerk
Er is een aantal nieuwe overzichten opgesteld voor 2021, Daarin werden o.a. de datums
voor het koffie drinken na de morgendienst in de Oude School opgenomen. Afgelopen jaar
kon het al snel geen doorgang vinden. Voor 2021 hebben we die datums nog niet vastgelegd. Maar zodra de mogelijkheid er is nemen we de kans waar. We kijken er naar uit!!
Oliebollen
Het kwam zomaar op, oliebollenverkoop op 31 december. De bakker was bereid, genoeg
mensen om het te regelen, en zo is er met een snelle en korte actie een mooi resultaat
van € 360,00 behaald. Dank aan allen die dit mogelijk maakten!
Verantwoording oktober (was nog niet bekend gemaakt)
kerk 906,31; instandhouding predikantsplaats 126,90; fonds onderhoud gebouwen
163,15; thuisluisteraars 308,00; algemeen diaconale doeleinden 87,85; Kerk en Israël
121,65; Kerkinactie diaconaal 64,50; Stichting Gave 113,65; verjaardagfonds seizoen
2019/2020 1.206,51; 1 envelop verjaardagfonds. Van deze bedragen is op de bankrekeningen CvK 697,00 ontvangen en van de diaconie 5,00. Allen hartelijk dank.

Wilt u deze week kopij
voor de nieuwsbrief voor
donderdag 19.00 uur
sturen naar
geertdekock@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 592043)
Predikant:
Ds. K.E. Schonewille
dsschonewille@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 651539)
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