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 Zondag in september, week 39, 2021 

Bloemengroet 
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 

 

Zondag 3 oktober 

10.00 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

(Israëlzondag) 

Kindernevendienst 

18.30 Neerijnen:  

Prop. H. Meijer uit Zoe-

termeer 

1. Kerk 

2. Diaconale doeleinde 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Agenda (D.V) 

 

Maandag, Oude School 

Catechisatie, 18.30 uur 

 

Vrijdag, Oude School 

De Jeugdclub, 18.45 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 

 

        

 

 

David en Bathseba 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Samuel 11: 1-16 

 

Bloemengroet 

De bloemen gaan als dank naar Ariane de Jongh (Zandweg 12, 4181 PL, Waardenburg) 

voor het bijhouden van onze website. Fijn dat dit in de afgelopen periode, waarin online 

informatie voorziening belangrijk was, goed gestalte heeft gekregen.  

   

We danken en bidden voor...  

• Dat we (weer) naar de kerk mogen, zonder reservering! 

• Greet Jonkers (Nieuwstraat 25, 5311 BE, Gameren), die operatie heeft ondergaan.  

• Onze zieken algemeen. 

• Onze (zieke) familieleden.  

 

1,5 meter niet meer verplicht. 

Vanaf gisteren is de basisregel ‘verplicht 1,5 meter afstand houden’ verandert in een drin-

gend advies om afstand te houden. Dit betekent dat ook in kerken de verplichting van ‘1,5 

meter afstand houden’ formeel vervalt. Voor het moderamen van de PKN is helder dat toe-

gangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeen-

komsten. Scriba René de Reuver: “Het past niet in het kerkelijk denken om van tevoren te 

controleren of mensen welkom zijn.” Aldus berichtgeving vanuit de Protestantse Kerk in 

Nederland. De kerkenraad van Hervormd Waardenburg – Neerijnen komt op grond daar-

van tot het volgende beleid aangaande de kerkdiensten vanaf zondag 26 september: 

  

• Naar de kerk komen zonder reservering is weer mogelijk. 

• Voor het bijwonen van kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. 

• We dienen gepaste afstand te houden, niet strak naast elkaar gaan zitten. 

• Geef elkaar de ruimte en laten we nog geen handen schudden e.d. 

• Er is alle begrip als kwetsbare gemeenteleden de kerkdiensten online volgen. 

 

Start Jeugdclub. 

Dit seizoen wordt een start gemaakt met De Jeugdclub, de nieuwe naam voor de Goede 

Herder Club en de Christelijke jongens- en meisjesvereniging! Hier wordt samen gezongen, 

geluisterd naar verhalen en geknutseld. De club bestaat uit twee groepen: de eerste is 

voor kinderen uit groep 1 t/m groep 5, de tweede is voor kinderen uit groep 6 t/m groep 8. 

De Jeugdclub begint vrijdag 1 oktober in ‘De Oude School’ en is van 18.45 uur t/m 20.00 

uur. Hierna vindt de club om de week plaats. We vinden het gezellig als je komt! Zou je je 

wel van te voren willen opgeven bij Gerlinde: 06-28108466? Tot dan! 

 

Kindernevendienst.  

Zondag 3 oktober start de kindernevendienst weer in de oude school in Waardenburg. Het 

aanmelden voor de kerkdienst is niet meer nodig dus de kinderen gaan eerst weer mee na 

de Kerk en voor de Preek zullen ze met de leiding na de Oude School gaan. Er zijn 2 groe-

pen: Jongste groep: Groep 1 t/m Groep 5. Oudste groep : Groep 6 t/m Groep 8. Wij als Lei-

ding hebben er weer zin en hopen op een mooi en gezellig seizoen. Tot zondag 3 oktober. 

De leiding. 

 

Jarigen 80+ 

Op 2 oktober hoopt jarig te zijn dhr. H. van Mourik (Steenweg Noord 44, 4182 PB, Neerij-

nen). We hem een gezegend nieuw levensjaar een mooie verjaardag toe! 


