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 Zondag in de zomer, week 35, 2021 

Bloemengroet 
Online en in kerk op 1,5 

meter afstand (D.V) 

 

Zondag 29 augustus 

10.00 Neerijnen 

ds. A. Hagendoorn uit 

Hellouw  

18.30 Waardenburg 

ds. C. Budding uit  

Goudswaard 

1. Kerk 

2. Project 10 27 (GZB) 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Zondag 5 september 

10.00 Waardenburg: 

ds. K.E. Schonewille 

(voorbereiding HA) 

18.30 Neerijnen 

ds. M. Bil uit Dodewaard 

1. Kerk 

2. Diaconale doeleinde 

3. Inst. predikantsplaats 

 

 

Kopij nieuwsbrief voor 

don. 18.00 aanleveren bij 

dsschonewille@hervormd 

waardenburgneerijnen.nl 

(0418 651539)  

 

Scriba: G. de Kock scri-

ba@hervormd waarden-

burgneerijnen.nl (0418 

592043)  

 

Collecte via website of 

NL53 RABO 0366 7047 

88 (diaconie)  

NL08 RABO 0366 7026 

88 (kerkrentmeesters)  

 

Meldpunt seksueel mis-

bruik: www.smpr.nl 

 

        

 

 

 

 
 

 

Bloemengroet. 

De bloemen gaan naar Greet Jonkers (Nieuwstraat 25, 5311 BE, Gameren), die span-

ningsvolle weken achter haar heeft. Bij het reguliere bevolkingsonderzoek werd een plekje 

in haar borst aangetroffen, die weggehaald moet worden. Op 24 september zal zij daar-

voor een operatie ondergaan. We wensen haar Gods zorg, dat Hij vooruit mag gaan! 

 

We danken en bidden voor...  

• De ellendige situatie in Afghanistan. 

• Het werk van Project 10 27 (diaconale collecte GZB). 

• De zorgen m.b.t. corona in de wereld en onze samenleving. 

• Geestelijke leiding in voorbereiden van het seizoen 2021-2022 (vacante periode). 

• Greet Jonkers (zie bloemengroet). 

 

BBQ zaterdag 18 september 2021 

Wij hebben begrepen dat er problemen zijn met de kerkelijke e-mailadressen. U kunt zich 

dan ook opgeven via: mirjam_vanas@hotmail.com. Heeft u zich al eerder per mail opgege-

ven en twijfelt u of deze door ons is ontvangen? Stuur dan nog even een e-mail naar het 

hiervoor genoemde e-mailadres. 

U kunt zich ook telefonisch opgeven: 

Mirjam van As  06-15553991 

Marlies van Gameren 06-29371649 

 

Heeft u de info gemist? Hieronder staat nog een keer de praktische informatie: 

Wanneer:  zaterdag 18 september 2021 

Tijd:   inloop vanaf 17.00 uur, start BBQ 17.30 uur  

Kosten:  geen, u kunt een vrijwillige bijdrage geven 

Inschrijven:  zondag 29 augustus 2021 en zondag 5 september 2021 kunt u zich na de 

dienst inschrijven voor de BBQ. U kunt zich ook inschrijven door een e-mail 

te sturen aan mirjam_vanas@hotmail.com. 

Zijn er vragen? Bel of mail dan gerust! 

 

Disorder 

Hey!  Benieuwd  naar een nieuw seizoen (DIS)ORDER?  

Dan ben je vanaf vrijdag 24 september (weer) welkom (om de week, de even weken). 

 

Waar? In de NOK van de kerk in Neerijnen. 

Hoe laat? Om 8 over half 8 /19.38- ong. half 10. 

Met wie? Met al die leuke en gezelligers die je meeneemt of ook komen tussen de 12 en 

de 16 jaar.  

Wat? Chillen, gezelligheid, geloof, gebabbel, gave dingen doen, beetje serieus en voldoen-

de DISORDER.  

 

Tel. nr: Petra 06-20714289  

 

Ben jij “ietsje ouder”, maar is dat niet te merken? Laat dat even weten dat je het team 

komt versterken om mee te doen en te brainen over de invulling van de avonden.  

  


