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 Zondag in september, week 37, 2021 

Bloemengroet 
Online en in kerk op 1,5 

meter afstand (D.V) 

 

Zondag 12 september 

10.00 Neerijnen  

ds. K.E. Schonewille 

(viering HA)  

18.30 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

(voortzet/dankzeg. HA) 

1. Kerk 

2. Diaconale doeleinde 

3. Inst. predikantsplaats 

 

Zondag 19 september 

10.00 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

(Opening winterwerk) 

18.30 Neerijnen 

ds. N.W. van den Houten 

uit Ede  

1. Kerk 

2. Woord en daad: spon-

sorkind 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Jarigen 80+ 

Op 14 september hoopt 

jarig te zijn mw. H. van 

Oort - van Wijnen 

(Koningin Julianaplnts 

26, 4181 BL, Waarden-

burg). Van harte gefelici-

teerd en Gods zegen! 

 

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 

 

        

 

 

Tekst morgendienst is 

2 Samuël 9 vers 13: 

Mefiboseth at  

voortdurend aan de tafel 

van de koning. 

 

Tekst avonddienst is 

2 Samuël 19 vers 27: 

Mijn heer de koning is 

als een engel van God, 

doe maar wat goed is in 

uw ogen. 

Bloemengroet 

De bloemen gaan naar Arnold van Wijk (Peperstraat 3, 4181 AC, Waardenburg), die giste-

ren, samen met een heel team van vrijwilligers, de Open Monumentendag gestalte heeft 

gegeven. Allen dank! Dat de ontmoetingen en gezongen liederen tot zegen zijn geweest. 

 

We danken en bidden voor...  

• De rijkdom van de viering van het Heilig Avondmaal. 

• Rouwdragende familie Klip, die gisteren hun moeder en oma heeft begraven. 

• ‘Onze’ kerkelijke gemeente, die zich voorbereidt op vacante periode. 

 

Overleden 

Afgelopen maandag 6 september is mw. Nel Klip-van Rijswijk overleden (Kerkstraat 32, 

4181 AB, Waardenburg). Mw. Klip was een van onze oudste gemeenteleden, ze is 93 jaar 

geworden en woonde nog altijd zelfstandig in haar eigen woning. Gisteren vond de af-

scheidsdienst plaats in de kerk van Waardenburg. We luisterden naar een boodschap uit 

Johannes 14:2. ‘In het huis van mijn Vader zijn vele woningen.’ Daarna heeft de begrafe-

nis plaatsgevonden aan de algemene begraafplaats te Waardenburg. We wensen de rouw-

dragende familie Gods nabijheid en troost toe. Laten we met deze familie meeleven in ge-

bed of door een kaartje van bemoediging te sturen. 

 

Bericht van 'De Christenvrouw' 

Vorig jaar september zijn wij begonnen met het seizoen van ‘De Christenvrouw’, maar al 

gauw werd het duidelijk dat we geen avonden meer konden houden. Dat kon ook dit jaar 

nog niet. Dat was erg jammer. Maar nu willen we weer beginnen met een nieuw seizoen op 

woensdag 15 september. Deze avond komt mw. Annemarie Fokker uit Hendrik Ido Am-

bacht ons vertellen hoe het vroeger was op school. We zijn blij als we onze leden op deze 

avond weer kunnen begroeten en hopen op een mooie, gezellige avond. We beginnen om 

19.45 uur in 'De Oude School'. Als u nog geen lid bent maar het leuk vindt om ook te ko-

men, dan bent u van harte welkom!  Hartelijke groet, Bestuur van 'De Christenvrouw'. 

 

BBQ, zaterdag 18 september 2021 

Zaterdag vindt de barbecue plaats. U kunt zich nog opgeven tot maandag 13 september. 

Per e-mail: mirjam_vanas@hotmail.com 

Per telefoon: Mirjam van As (06-15553991), Marlies van Gameren (06-29371649) 

Wanneer:  zaterdag 18 september 2021 

Tijd:   inloop vanaf 17.00 uur, start BBQ 17.30 uur  

Locatie:  De Oude School 

Kosten:  geen, u kunt een vrijwillige bijdrage geven 

Wij hopen u de 18e te ontmoeten! 

 

Opening Winterwerk, zondag 19 september, thema: Geloven is doen! Mat. 25: 14-30 

 


