Hervormde Gemeente Waardenburg - Neerijnen in de PKN
www.hervormdwaardenburgneerijnen.nl

Week 43, 24 oktober, 2021
Bloemengroet
Bloemengroet
De bloemen gaan naar Erika Kers (Kerkstraat 30, 4181 AB, Waardenburg) voor haar inzet
voor het verjaardagsfonds (zie het bericht hieronder over de opbrengst), dank voor de coördinatie en je enthousiasme. Gods zegen voor jou en je gezin!
We danken en bidden voor...
•
Ad Jonkers (Nieuwstraat 25, 5311 BE, Gameren) en Bram van Rijswijk (Dorpsstraat
4, 4181 BN, Waardenburg) en voor andere zieke en kwetsbare gemeenteleden.
•
Diaconale collecte: Stichting Gave.
Stichting Gave (n.a.v. diaconale collecte)
Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie. Gave maakt kerken en christenen
bewust van de bijbelse roeping om vluchtelingen gastvrij te ontvangen. Gave inspireert,
traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen en Gods liefde te delen. Dat
doen we op verschillende manieren. In 1992 begon een groep jonge christenen die zich
geroepen voelden met Gods liefde naar vluchtelingen om te zien. Inmiddels is dat uitgegroeid tot Stichting Gave en ondersteunen we kerkelijk werk onder vluchtelingen in heel
Nederland. Bij Gave werken ongeveer zestig medewerkers.
Afscheid familie Schonewille
Wij nodigen u hierbij hartelijk uit voor de afscheidsavond op vrijdag 29 oktober. Van 19.00
tot 19.30 uur met de kinderen t/m 12 jaar, en vanaf 19.30 uur met de kinderen >12 jaar
en de ouderen. Het is in ons kerkelijk centrum De Oude School. Parkeren kan aanstaande
vrijdag uitsluitend op de parkeerplaats van de Rehobothkerk (Kerkstraat 17a).
Op D.V. zondag 31 oktober zal ds. Schonewille voor het laatst als ‘onze dominee’ voorgaan. Deze dienst begint om 10.00 uur en wordt gehouden in het kerkgebouw in Waardenburg. Ook hiervoor nodigen wij u van harte uit. Na afloop is er de gelegenheid de familie
Schonewille een hand te geven in De Oude School, speciaal voor hen die vrijdagavond verhinderd waren.
Verjaardagsfonds
De opbrengst van het verjaardagsfonds over 2021 is geworden: € 1482,74. Een prachtig
resultaat! Hartelijk dank aan alle dames die zich hiervoor hebben ingezet. Erika Kers.
Landelijke Dorcas actie
In november is er landelijk weer een Dorcas actie. Ook vanuit onze gemeente helpen wij
hier zeker weer aan mee in de Coöp van Waardenburg. Deze dag is op zaterdag 6 november. Er worden vrijwilligers gevraagd! Vorig jaar is het niet doorgegaan wegens corona.
Men kan zich opgeven bij Martin (06-20032395) of Mardieke (06-50945587) van Steenbergen. Ook de hersteld hervormde gemeente verleent medewerking met een aantal vrijwilligers.
Jarigen 80+
Op 24 oktober is jarig mw. M.J. Nieuwkoop - Nieuwenhuizen (Kerkstraat 1b, 4181 AA,
Waardenburg) en op 27 oktober is jarig mw. J. Jansen - van Schutterhoef (De Wieken 201,
4191 TT, Geldermalsen). Een fijne verjaardag gewenst en Gods onmisbare zegen!

Jaag rechtvaardigheid,
geloof, liefde en
vrede na...

2 Tim. 2: 22
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
Zondag 31 oktober
(wintertijd)
10.00 Waardenburg
ds. K.E. Schonewille
(afscheidsdienst)
18.30 Neerijnen
ds. M. Messemaker uit
Ridderkerk
1. Kerk
2. GZB: Najaarszendingscollecte
3. Onderh. kerkgebouwen

Agenda (D.V)
Maandag, Oude School,
18.30 uur, catechisatie
Donderdag, Jeugdraad
Vrijdag, Oude School,
Afscheidsavond i.v.m.
vertrek fam. Schonewille
19.00 uur, kinderen
19.30 uur, allen
Kopij nieuwsbrief voor
don. 18.00 aanleveren bij
dsschonewille@hervormd
waardenburgneerijnen.nl
(0418 651539)

Scriba: G. de Kock scriba@hervormd waardenburgneerijnen.nl (0418
592043)
Collecte via website of
NL53 RABO 0366 7047
88 (diaconie)
NL08 RABO 0366 7026
88 (kerkrentmeesters)

