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 Zondag in oktober, week 40, 2021 

Bloemengroet 
Zondag 10 oktober 

10.00 Neerijnen 

ds. K.E. Schonewille 

(bediening Heilige Doop) 

18.30 Waardenburg 

ds. D.M. Elsman uit  

Rijssen 

1. Kerk 

2. Diaconale doeleinde 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Zondag 17 oktober 

10.00 Waardenburg 

ds. P.L. de Jong uit  

Rotterdam 

18.30 Neerijnen  

Prop. D.A. Burggraaf uit 

Arkel 

1. Kerk 

2. Kerk in actie: diac. 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Agenda (D.V) 

 

Maandag, Oude School 

Catechisatie, 18.30 uur 

 

Dinsdag, Oude School 

Consistorie, 19.30 uur 

 

Woensdag, Oude School 

Bijbelkring, 20.00 uur 

(zie bijbelstudieboekje bij 

ingang kerk) 

 

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 

 

        

 
Doopdienst in de  

ochtenddienst 

 

 

 

 

 

 

 
 

Zie, de koning zit  

in de poort 

(2 Sam 9:8) 

Bloemengroet 

De bloemen gaan naar Wilma van Hemert (Nieuwe Stoep 2, 4184 EJ, Opijnen), zij heeft in 

de afgelopen periode een nieuwe knie gekregen en revalideert daarvan, we wensen haar 

een goed herstel en Gods zegen.  

 

We danken en bidden voor...   

• De doopouders en hun kinderen, in het bijzonder Rhodé van den Heuvel 

• De geboorte van Lotte Julia van de Scheur (roepnaam: Lotte)  

• De zieken in de gemeente en familie 

 

Doopdienst 

Vanmorgen wordt gedoopt Rhodé Lammerdiena Teuni van den Heuvel (roepnaam: Rhodé), 

dochtertje van Robert en Arla van den Heuvel-Nijhoff (Pieterstraat 7, 4175 HD, Haaften), 

zusje van Arnando, Jasey, Milan en Amy. Wij danken onze God, voor de zegen van het ver-

bond. De HEERE sloot dit verbond met Abraham en zijn nageslacht en in en door die grote 

zoon van Abraham: Jezus Christus, werd het tot zegen voor mensen uit allerlei volken. 

 

Vervolg prekenserie koning David 

Vanmorgen luisteren we naar de geschiedenis van David en zijn zoon Absalom. We lezen 

van het begin van Absaloms opstand tegen zijn vader en over Davids reactie op de uitein-

delijke dood van zijn zoon. Een aangrijpende geschiedenis, die ons veel te vertellen heeft. 

We lezen vanuit de Bijbel: 2 Sam. 15: 1-6 en 2 Sam. 18:33-19:8.   

 

Geboren 

Op 30 september is geboren Lotte Julia van de Scheur. ‘Oogjes als diamantjes, een huidje 

zo zacht. Piepkleine handjes, een mondje dat lacht. Een neusje bijzonder en haartjes van 

dons. Het is echt een wonder, dit kindje van ons.’, aldus Marinus en Robine van de Scheur 

(Pr. Hendrikstraat 46, 5308 JM Aalst). Van harte gefeliciteerd, Gods zegen over jullie gezin! 

 

Consulent en bijstand pastoraat  

We zijn dankbaar dat we kunnen doorgeven dat ds. W. M. Roseboom uit Herwijnen bereid 

is om onze consulent te worden. Hij zal in de vacante periode het beroepingswerk begelei-

den. Verder zijn we dankbaar dat proponent Dirk Burggraaf uit Arkel in de vacante periode 

onze pastoraal medewerker zal worden. Hij is dit ook in Alblasserdam en wil daarnaast ook 

onze gemeente bijstaan in het pastoraat, catechese en Bijbelkring. Volgende week zondag 

hoopt hij in de kerk van Neerijnen voor te gaan. We zijn dankbaar dat zij de gemeente zul-

len helpen in de nieuwe periode, die zal aanbreken door het afscheid van ds. Schonewille. 

 

Afscheid ds. Schonewille 

In de morgendienst op 31 oktober neemt ds. Schonewille afscheid van onze gemeente. Op 

vrijdag 29 oktober nemen we als gemeente afscheid van de familie Schonewille tijdens 

een informeel samenzijn. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. Bij een afscheid hoort na-

tuurlijk een cadeau. Om een ieder de gelegenheid te geven daaraan bij te dragen staat er 

de komende twee weken een bus in het portaal van de kerk. U kunt ook een bijdrage over-

maken op bankrekening NL08 RABO 0366 7026 88 t.n.v. CvK Herv. Gem. met vermelding 

van ‘Afscheid ds. Schonewille’. Reeds dank voor uw medewerking om onze predikant een 

passend afscheid te geven. Geert de Kock, scriba. 


