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 Zondag in september, week 36, 2021 

Bloemengroet 
Online en in kerk op 1,5 

meter afstand (D.V) 

 

Zondag 5 september 

10.00 Waardenburg 

ds. K.E. Schonewille 

(voorbereiding HA) 

Koffie na de dienst 

18.30 Neerijnen 

ds. M. Bil uit Dodewaard 

1. Kerk 

2. Diaconale doeleinde 

3. Inst. predikantsplaats 

 

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 

 

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 voor de  

verkondiging is: 

2 Samuël 9 vers 1 

 

David zei: is er nog ie-

mand die overgebleven 

is van het huis van Saul, 

zodat ik hem goedertie-

renheid kan bewijzen, 

omwille van Jonathan? 

 

We lezen  

het Bijbelgedeelte:  

2  Samuël 9: 1-5 

Bloemengroet. 

De bloemen gaan naar Bram en Nel van Rijswijk (Dorpstraat 4, 4181 BN, Waardenburg). 

Bram en Nel, nu jullie krachten minder worden, mogen jullie erop vertrouwen dat nu jullie 

’aardse tent afgebroken wordt, jullie een gebouw bij God hebben, eeuwig in de hemelen.’ 

 

We danken en bidden voor...  

• Vluchtelingen wereldwijd. 

• Vorming kabinet in Nederland. 

• Gehandicapte medemens. 

• Voorbereiding Heilig Avondmaal. 

 

Open Monumentendag 

Zaterdag 11 september is onze kerk geopend i.v.m. Open Monumentendag. U kunt die dag 

in West Betuwe, maar liefst 27 monumentale gebouwen bezoeken! Komt u ook? Neem 

eens een buurman, buurvrouw, vriend of vriendin mee die de kerk nog nooit bezocht 

heeft? U wordt welkom geheten met koffie, thee of fris en wat lekkers door Arnold van Wijk 

en Janny Kruisen. Diverse organisten (Servaas Stoop, Erik Weijgertze en Jan Meeuse) be-

spelen tussen 11.00 uur en 15.00 uur het orgel. Het bijzondere dit jaar is dat Petra Spey-

er, Mardieke van Steenbergen, Leontine Vroon, Cees van Dooyeweert en Els van Doorn een 

prachtig repertoire hebben gemaakt met diverse prachtige liederen. Kortom alleszins de 

moeite waard om hier even de tijd voor te nemen en te genieten van orgelspel en zang. In 

de Kasteeltuin is trouwens ook de Pompoenenmarkt te bezoeken. 

 

BBQ zaterdag 18 september 

U kunt zich dan ook opgeven via: mirjam_vanas@hotmail.com. Heeft u zich al eerder per 

mail opgegeven 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. 

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 na de dienst. 

 

Opening winterwerk zondag 19 september 

Op zondagmorgen 19 september willen we het winterwerk openen in de kerk aan de hand 

van het thema van de HGJB. Wil vast vermelden dat we op maandagavond 20 september 

de catechisaties gezamenlijk zullen starten om 19.00 uur in De Oude School. De eerste 

keer Bijbelkring is gepland op woensdagavond 22 september. 

 

Verantwoording 

Juni: Kerk 835,20; Instandhouding predikantsplaats 121,15; Fonds onderhoud gebouwen 

462,85; Algemeen diaconale doeleinden  480,55; Lokale voedselbank 141,85; JOP 

(jeugdwerk PKN) 180,85; Envelop kerk 110,- en via G. de Kock 10,- voor kerk.  

Juli: Kerk 535,10; Instandhouding predikantsplaats 140,75; Fonds onderhoud gebouwen 

328,20; Algemeen diaconale doeleinden 120,95; Samen in actie tegen Corona 158,30; 

IZB 128,-; GZB: Zomerzendingscollecte 127,70; Kerktelefoon 2e kwartaal 133,-; Envelop/

gift per bank orgelonderhoud  210,- en via diaken de Greef 50,- . Allen hartelijk dank. 


