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 Zondag in oktober, week 41, 2021 

Bloemengroet 
Zondag 17 oktober 

10.00 Waardenburg 

ds. P.L. de Jong uit  

Rotterdam 

(Kindernevendienst) 

18.30 Neerijnen  

Prop. D.A. Burggraaf uit 

Arkel 

1. Kerk 

2. Kerk in actie: diac. 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Zondag 24 oktober 

10.00 Neerijnen 

ds. J. Niessing uit  

Kesteren 

18.30 Waardenburg  

ds. E. van Rooyen uit 

Noordeloos 

1. Kerk 

2. Stichting Gave 

3. Onderh. kerkgebouwen 

 

Agenda (D.V) 

 

Maandag, Oude School, 

geen catechisatie 

 

Dinsdag. Oude School, 

verjaardagfds, 10.00 uur 

 

Woensdag, Oude School 

Christenvrouw, 19.45 uur 

(spreker: ds. Schonewille) 

 

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 

 

        

 
 

Laat ons de rustdag 

wijden, met psalmen 

tot Gods eer 

 

 

 

 

 

 
 

 

Psalm 92: 1 (ber.) 

Bloemengroet 

De bloemen gaan naar Robine en Marinus van de Scheur (Pr. Hendrikstraat 46, 5308 JM 

Aalst). Op 30 september werd geboren hun dochter Lotte Julia van de Scheur. We wensen 

hen alle goeds, geniet van jullie kindje en Gods zegen voor jullie gezin toegewenst. 

 

We danken en bidden voor...   

• De zieken in de gemeente en familie. 

• Diaconale collecte: Kerk in actie. 

 

Wij zijn samen de kerk in actie (n.a.v. diaconale collecte) 

In actie voor de naaste; dichtbij en ver weg. Geen mens uitgezonderd. Het werk van Kerk 

in Actie wordt uitgevoerd door de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Neder-

land te Utrecht, maar we doen dit met elkaar! Wij weten ons geïnspireerd door Jezus Chris-

tus die wat er was, vijf broden en twee vissen, zegende en deelde met wie niets hadden. 

We voelen ons geroepen om te delen wat ons gegeven is: tijd en talent, aandacht en zorg, 

geloof, geld en goed. Van harte deze collecte bij u en jou aanbevolen. 

 

De Kerk Roept 

Jarenlang heeft Bram van Rijswijk ‘De Kerk Roept’ bij de mensen bezorgd. Daar zeggen we 

hem dank voor! Hij heeft het nu overgedragen aan mw. Zwamborn (Prinses Beatrixstraat 

9, Waardenburg, tel: 0418 - 651688) We zijn haar dankbaar, dat zij dit wil overnemen. Bij 

haar kunt u nu terecht als er vragen zijn over de bezorging van de kerkbode. 

 

Activiteiten in herfstvakantie 

Door de herfstvakantie is er geen catechisatie, wel is er een ontmoeting van het verjaar-

dagsfonds op dinsdag (10.00 uur) en van De Christenvrouw op woensdag (19.45 uur). 

 

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 

een bus in het portaal van de kerk. U kunt ook een bijdrage overmaken op bankrekening 

NL08 RABO 0366 7026 88 t.n.v. CvK Herv. Gem. met vermelding van ‘Afscheid ds. Scho-

newille’. Reeds dank voor uw medewerking om onze predikant een passend afscheid te 

geven. Geert de Kock, scriba. 

 

Bericht van Femke en Renze 

Beste gemeenteleden, we zijn al een tijdje niet meer aanwezig in de diensten en we ron-

den het nu ook officieel af. We sluiten ons aan bij de gemeente de Ark in Geldermalsen. 

Een andere kerk maar ook onderdeel van de grote gemeente van Christus. Groeten Renze, 

Femke en Jens van Willigen. 

 

Jarigen 80+ 

Op 18 oktober hoopt mw. E.E. van Brummelen - Vreeswijk (Steenweg 66, 4181 AM, Waar-

denburg jarig te zijn. We wensen haar een mooie verjaardag en Gods zegen toe voor het 

nieuwe levensjaar. 


