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 Zondag 15 augustus 2021       week 33  

Bloemengroet 
Vakantieperiode predikant 

Het is de laatste ‘vakantie-zondag’ van onze predikant. Morgen mag hij weer aan het werk. 

We hopen dat hij is uitgerust en de accu is opgeladen (mocht die leeg zijn geweest). Onge-

twijfeld zullen zijn gedachten, en die van Margreet en de kinderen, vaak richting Ochten 

zijn gegaan. Voorlopig mogen we bijna elke zondag van hem de zegen ontvangen, waarbij 

hij altijd de opdracht meegeeft: ’om anderen tot een zegen te zijn’. Dat houdt in dat we de 

zegen moeten (het is een opdracht) uitdelen! Wie zullen we de komende week ontmoeten? 

    

Bij de diensten  

In de morgendienst heten we de heer Antes uit Ridderkerk welkom op de preekstoel.  

Hij is geestelijk verzorger in een verpleeghuis. ‘s Avonds komt ds. Van der Dussen uit Ede.  

Wij wensen hen en elkaar gezegende diensten toe! 

 

Bloemen    

De bloemen van de morgendienst zijn een teken van verbondenheid. Vandaag worden ze 

bezorgd bij de familie Kraal, G.E.H.T. Noltheniuslaan 2, 4181AS Waardenburg. Bij Janny en 

Kees zijn zorgen met betrekking tot gezondheid. De bloemen zijn ter bemoediging evenals 

ons gebed of God hen en allen die hen dierbaar zijn nabij wil zijn.    

 

Voorbede 

We bidden voor hen waar zorgen zijn, die binnenkort een onderzoek moeten ondergaan. 

We danken met Janny van Wijk dat het goed gaat na de heupoperatie. 

We bidden voor de kerk in de verdrukking.  

 

Hartelijk dank 

Beste gemeenteleden. Het heeft mij getroffen en heel goed gedaan dat ik zoveel reacties, 

kaarten en telefoontjes mocht ontvangen voor en na mijn heupoperatie. Ik heb mee-leven 

ervaren. Gelukkig gaat het lopen steeds beter en is de pijn verminderd. Hartelijk dank voor 

de voorbede, het gebed en de aandacht. Hartelijke groet, Janny van Wijk. 

 

Tachtigers  

Vandaag mag mevrouw J. Middelkoop-van Empel, Dr. Kylstradreef 20, 4181BP Waarden-

burg, haar verjaardag vieren. Wij wensen haar een mooie zondag toe en een door God  

gezegend nieuw levensjaar. 

 

De Waarheidsvriend (in het portaal van de kerk liggen enkele exemplaren) 

De Waarheidsvriend is het weekblad van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk 

in Nederland. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en 

gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Naast een aantal vaste rubrieken bevat 

het wekelijks artikelen over relevante onderwerpen, een meditatie, interviews, columns en 

kerkelijke nieuwsberichten. Van tijd tot tijd komt een special (themanummer) uit en abon-

nees ontvangen drie keer per jaar een themabrochure over onderwerpen die christenen 

vandaag bezighouden. Om dit alles mogelijk te blijven maken vragen wij u een jaar-

abonnement te nemen voor €49. Ook is het mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 

4 maanden voor slechts €10. Voor meer informatie verwijzen we u naar de site 

“www.dewaarheidsvriend.nl/word-abonnee/abonnement” of neem contact op met 

de voorlichter, Hans Peters, op voorlichter@gereformeerdebond.nl.  

Voor alle datums: D.V.  

 

Diensten online en in  

de kerk op 1,5 m afstand 

 

Zondag 15 augustus 

10.00 uur Neerijnen  

dhr. R.L. Antes 

uit Ridderkerk  

18.30 uur Waardenburg 

ds. C..J. van der Dussen  

uit Ede 

1. Kerk 

2. Alg. diaconaal doel 

3. Onderhoud kerkgeb.  

 

Zondag 22 augustus 

10.00 uur Waardenburg  

Ds. K.E. Schonewille  

18.30 uur Neerijnen 

ds. C. van der Scheur 

uit Eemnes 

1. Kerk 

2. HGJB 

3. Onderhoud kerkgeb. 

 

 

Agenda: Deze week zijn 

er geen activiteiten 

 

 

Kopij nieuwsbrief voor 

donderdag 18.00 uur 

aanleveren bij  

Ds. K.E. Schonewille 

Dorpsstraat 27 

4181BM Waardenburg 

dsschonewille@hervormd  

waardenburgneerijnen.nl 

tel. 0418 651539 

 

scriba: G. de Kock, 

scriba@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

tel. 06 39182700 

 

Collecte via website of 

NL53RABO 0366704788 

(diaconie) 

NL08RABO 0366702688 

(kerkrentmeesters) 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Zilver of God?’ 

 

Thema morgendienst 

n.a.v.  

2 Koningen 5: 27 ged. 


