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 Zondag in september, week 38, 2021 

Bloemengroet 
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 

 

Zondag 26 september 

10.00 Neerijnen 

ds. K.E. Schonewille 

18.30 Waardenburg 

ds. A. Langeweg uit  

Haaften 

1. Kerk 

2. Vrienden van de Hoop 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Agenda (D.V) 

 

Maandag, Oude School 

Catechisatie, 19.00 uur 

Belijdenis, 20.00 uur 

 

Woensdag, Oude School 

Bijbelkring, 20.00 uur  

 

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 

 

        

 

Opening Winterwerk 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

Mat. 25: 14-30 

 

 

Bloemengroet 

De bloemen gaan naar Mirjam van As (Leliestraat 13, 4191 KA, Geldermalsen) en daar-

mee naar de gehele 10 plus commissie voor het organiseren van de BBQ van afgelopen 

zaterdag. Hartelijk dank voor het organiseren van deze gezellige start van het seizoen. 

 

We danken en bidden voor...  

• Startweekend/opening winterwerk 2021-2022. 

• Het werk van de kerkenraad en moderamen. 

• Ad en Greet Jonkers (Nieuwstraat 25, 5311 BE, Gameren). 

 

Opening winterwerk 2021-2022 

We sluiten aan bij het HGJB jaarthema: Geloven is doen! 

Het bijbelgedeelte is Mattheüs 25:14-30. In dit bijbelge-

deelte gaat het over de ‘gelijkenis van de talenten’. De 

HGJB verwoordt het zo: ‘Om deze gelijkenis te begrijpen, 

moeten we allereerst zeggen dat toen Jezus haar voor 

het eerst vertelde, niemand bij het woord ‘talenten’ heeft 

gedacht dat Jezus daarmee bedoelde dat waar wij goed 

in zijn. Die betekenis heeft het woord op den duur wel 

gekregen, maar de oorspronkelijke betekenis was een-

voudigweg: een bepaalde hoeveelheid geld, in dit geval 

uit het bezit van de heer.’ Een bijzondere gouden munt 

zal daarom in de preek als voorbeeld worden gebruikt, 

als beeld van een talent/bepaalde hoeveelheid geld.  

Activiteiten in de gemeente 

Op maandagavond 20 september zullen de catechisaties weer starten, we willen dit geza-

menlijk doen om 19.00 uur in De Oude School. De eerste keer Bijbelkring is gepland voor 

aanstaande woensdagavond om 20.00 uur in De Oude School. (Weer) van harte welkom! 

 

Belijdeniscatechisatie 

Ook dit seizoen is het mogelijk om belijdeniscatechese te volgen. Ds. K.E. Schonewille zal 

de eerste maand deze catechese leiden, daarna zal een andere catecheet, dit van hem 

overnemen. Laat je voornemen dus niet wegnemen om te komen. Eerste keer is maandag-

avond 20 september om 20.00 uur in De Oude School. Van harte welkom! 

 

Consulent en bijstand pastoraat 

De kerkenraad maakt goede vorderingen in het zoeken naar een consulent, die het beroe-

pingswerk zal begeleiden en een bijstand in het pastoraat voor de catechese en pastoraat 

in de vacante periode. We hopen u daarvan spoedig op de hoogte te stellen. Wilt u de ker-

kenraad en het moderamen in uw gebeden gedenken? Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

Kerk zijn na de laatste persconferentie 

Er komen nieuwe versoepelingen aan. De 1,5 meter wordt losgelaten. Wat betekent dit 

concreet voor onze zondagse diensten en andere kerkelijke activiteiten? Maandag 20 sep-

tember ontvangen we een advies van de Protestantse Kerk Nederland. We brengen u in 

deze week via de mail op de hoogte, zodat u/jij hierover voor zondag 26 september op de 

hoogte bent gebracht.  


