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 Zondag 1 augustus 2021       week 31  

Bloemengroet 
Bij de diensten 

Augustus – vakantiemaand. Ook vandaag heten we twee bekende gastpredikanten  

welkom. Wij wensen hen en elkaar gezegende diensten toe! 

 

Afscheidsdienst ds. Schonewille 

Hoewel een aantal leden van de kerkenraad met vakantie is, ook in Ochten, wordt er wel 

verder gekeken naar datums e.d. Vooralsnog is de afscheidsdienst vastgelegd op zondag 

31 oktober in de morgendienst in Waardenburg. Dat klinkt ver weg, maar de tijd vliegt! 

Die datum komt ons ’kerkmensen’ bekend voor, het is dan hervormingsdag.  

 

Bloemen    

Mevrouw J.L. (Janny) van Wijk, Dr. Van Wieringenstraat 33, 4181BS Waardenburg is afge-

lopen donderdag 29 juli geopereerd. Vrijdagmiddag mocht ze al weer thuis komen. Lopen 

met behulp van krukken. Direct beginnen met therapie en hopen dat het spoedig beter 

gaat. Dankbaar dat het is gebeurd en, voor zover nu bekend, geslaagd. Ze ontvangt de 

bloemen als teken van verbondenheid met een hartelijke groet en beterschapswens.     

 

Voorbede 

 - dankbaarheid bij mevrouw J.L. (Janny) van Wijk, zie bloemen. 

 - ook bij Kees en Elly van Herk, zie bericht hieronder. 

 

Hartelijk dank     Beste gemeenteleden,  

Wij willen jullie hartelijk bedanken. Zowel de bemoedigende woorden die werden uitge-

sproken en de toegestuurde kaarten hebben ons goed gedaan. Wij zijn zover dat we kun-

nen zeggen dat het ons heel goed gaat. De nabehandelingen van Elly en de nagesprekken 

die ik heb, zijn in de laatste fase beland. Na de Heere zeggen wij jullie hartelijk dank. Wij 

ervaren in beide gevallen Gods leiding in ons leven. Het meeste wat we hebben ervaren is 

de liefde van de gemeente. Dit hebben we nooit zo gevoeld als hier. Kees en Elly. 

 

Oproep leiding jeugdclub 

Voor het nieuwe seizoen zijn wij op zoek naar leiding van de jeugdclub (4-12 jr/

vrijdagavond). Lijkt het je leuk om op deze manier iets bij te dragen aan het jeugdwerk in 

onze kerk? Meer dan welkom! Voor meer informatie of aanmelden:  

Elise Vuik 06 55830404 of Gerlinde Nijhoff 06 28108466. 

 

Tachtigers  

Vandaag, zondag 1 augustus, viert mevrouw P.E. Klip-van Rijswijk haar verjaardag. Een 

van onze oudste gemeenteleden. Ze woont nog steeds zelfstandig aan de Kerkstraat 

(nummer 32, 4181AB Waardenburg). Wij wensen haar een mooie dag toe en Gods nabij-

heid in het komende levensjaar. 

 

Jaarrekening 2020 diaconie 

Zoals onlangs de jaarrekening van de kerkrentmeesters te inzage lag zijn ook de cijfers 

over 2020 van de diaconie in dezelfde vergadering van de kerkenraad vastgesteld en 

goedgekeurd. Wilt u ze inzien dan is daartoe deze week de mogelijkheid bij de penning-

meester van de diaconie, de heer J.H. de Greef, Dorpsstraat 19 in Waardenburg. Graag 

even een afspraak maken, tel. 0418 651903. 

Voor alle datums: D.V.  

Diensten online en in  

de kerk op 1,5 m afstand 

 

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 

 

Zondag 8 augustus 

10.00 uur Waardenburg  

Ds. G.C. Klok  

uit Putten  

18.30 uur Neerijnen 

ds. J.B. Kamp 

uit Arnhem 

1. Kerk 

2. Kerk in Actie, miss. 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

Agenda: Deze week zijn 

er geen activiteiten 

 

I.v.m. afwezigheid van de 

predikant is de ouderling 

van dienst contactper-

soon, deze week (van 

1 tot 8 aug. is het GJH 

Vuik, tel. 06 57655924 

gertjanvuik@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl  

 

Kopij nieuwsbrief voor 

donderdag 18.00 uur 

aanleveren bij de 

scriba: G. de Kock, 

scriba@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

tel. 06 39182700 

 

Collecte via website of 

NL53RABO 0366704788 

(diaconie) 

NL08RABO 0366702688 

(kerkrentmeesters) 
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‘ en zalig is hij  

die aan Mij geen 

aanstoot neemt.’ 

 

Mattheüs 11: 6 


