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Bloemengroet 
Beroepingswerk 

Afgelopen maandag heeft ds. Schonewille het bericht gestuurd dat hij de vrijmoedigheid 

heeft om het beroep uit Ochten aan te nemen. Het was enkele weken spannend voor alle 

betrokkenen. In de gemeente hoorde je verschillende verwachtingen. Met het besluit is er 

nu duidelijkheid. Uit zijn bericht blijkt wel dat het een moeilijke beslissing was. In de bijna 

negen jaar is er, zoals hij schrijft, een goede onderlinge liefdesband ontstaan. Hierbij  

betrekt hij ook Margreet, Mees en Siem. Een nieuw begin in Ochten, dat betekent afscheid 

van en herinneringen aan Waardenburg-Neerijnen. We zitten aan het begin van de  

vakantieperiode. Over ‘hoe verder’ wordt later gesproken met alle betrokkenen, waar-

schijnlijk half augustus. Kunnen we er langzaam aan wennen wat er op ons afkomt.     

 

Bij de diensten 

We heten twee bekende gastpredikanten welkom. Regelmatig gaan ze bij ons voor.  

Wij wensen hen en elkaar gezegende diensten toe! 

 

Bloemen    

De heer A. (Ad) Jonkers, Nieuwstraat 25, 5311BE Gameren, heeft al veel onderzoeken 

achter de rug. Bij de laatste uitslag hoorde hij dat hij de ziekte Parkinson heeft. Een ziekte 

die verschillende vormen kent. Met de juiste medicijnen (hij is voorzichtig positief) en fysio-

therapie hoopt hij het zo goed mogelijk beheersbaar te houden. Wij bidden voor zo moge-

lijk herstel. We wensen hem en Greet Gods nabijheid toe aan de overkant van de Waal. 

  

Voorbede 

 - voor ds. Schonewille en zijn gezin. Het besluit om onze gemeente te gaan verlaten is ge-

vallen. Ochten wordt de standplaats, daar mag hij zijn gaven en talenten benutten om als 

predikant het Woord van God uit te dragen. Wij bidden dat hij daar tot zegen mag zijn.  

 - voor onze gemeente als we over een aantal maanden ’vacant’ zijn. We mogen daarbij 

een beroep doen op Filippenzen 4: 6: ‘Wees in geen ding bezorgd…… .’ die bemoediging, 

in het bericht van ds. Schonewille, nemen we mee, voor nu en de toekomst!  

 - voor de heer A. (Ad) Jonkers, zie bloemen. 

 - voor mevrouw J.L. (Janny) van Wijk, Dr. Van Wieringenstraat 33, 4181BS Waardenburg. 

Ze staat ‘gepland’ om op donderdag 29 juli geopereerd te worden, een nieuwe heup ligt al 

voor haar klaar. Ze hoopt na de operatie beter mobiel te zijn en minder pijn te hebben. Wij 

bidden of God met haar meegaat en rust geeft.     

 

Tachtigers  

Uit het overzicht gemeenteleden van tachtig jaar en ouder blijkt dat deze week de drukste 

week is wat verjaardagen betreft. Maar liefst zes leden staan op de lijst. De leeftijden vari-

ëren van 82 tot  92 jaar. Ze behoren allen tot de ‘sterken’ zoals psalm 90 zegt. Het zijn op:   

25 juli, de heer C. van Maurik, Konigin Wilhelminalaan 30, 4181AV Waardenburg 

28 juli, mevrouw W. van Dooijeweert-Pelle, Kon. Julianaplnts 57, 4181BK Waardenburg 

28 juli, mevrouw J. Kievit-Bambacht, Prinses Beatrixstraat 12, 4181BE Waardenburg 

29 juli, de heer H. van Herwijnen, Prinses Beatrixstraat 4, 4181BE Waardenburg 

30 juli, mevrouw A. Hakkert-van Leerdam, Bernhardstraat 4 k117, 4175EE Haaften 

31 juli, mevrouw H.G. de Waal-van Ballegooijen, Kon. Julianaplnts 49, 4181BK Waardenb. 

Wij feliciteren hen van harte en wensen allen een mooie dag toe. Ook voor het nieuwe   

levensjaar geldt: Ga met God en Hij zal met u zijn.  

Voor alle datums: D.V.  

Diensten online en in  

de kerk op 1,5 m afstand 

 

Zondag 25 juli 

10.00 uur Waardenburg  

Ds. E. van Rooijen  

uit Noordeloos  

18.30 uur Neerijnen 

ds. J. Broekman 

uit Lopikerkapel 

1. Kerk 

2. Alg. diac. doeleinden 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Zondag 1 augustus 

10.00 uur Neerijnen  

ds. C.J. van der Dussen 

uit Ede  

18.30 uur Waardenburg 

ds. L. van Wingerden  

uit ‘s Hertogenbosch 

1. Kerk 

2. Pl. seniorenwerk 

3. Instandh. pred. plaats 

 

Agenda: Deze week zijn 

er geen activiteiten 

 

I.v.m. afwezigheid van de 

predikant is de ouderling 

van dienst contactper-

soon, deze week (van 

25-7 tot 1-8 is het  

N.T. van Helden,  

tel. 06 33672933 

Nicovanhelden 

@hervormdwaardenburg 

neerijnen.nl  

Kopij nieuwsbrief voor 

donderdag 18.00 uur 

aanleveren bij 

Scriba: G. de Kock, 

scriba@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

tel. 06 39182700 

 

Collecte via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie) 

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters) 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Het toppunt  

van kunst:  

Gods schepping’. 

 

Visje 


